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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Algemeen

Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' regelt het gebruik van de gronden
en opstallen in een gebied van ca. 24 hectare aan de noordzijde van Emmeloord. Het
plangebied maakt onderdeel uit van het uitbreidingsplan Emmelhage.
Voor het gehele plangebied van Emmelhage is in februari 2005 het bestemmingsplan
'Emmelhage 2004' vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een fasering opgenomen om in
te kunnen blijven spelen op de veranderende marktomstandigheden en
woningbouwbehoefte. De eerste fase van dit uitbreidingsplan nadert nu de afronding. Om
te kunnen voorzien in de verdere uitbreidingsbehoefte van de gemeente Noordoostpolder
is de uitvoering van fase 2 opgepakt.
Voorliggend plan omvat deze fase 2. Daarbij is het plangebied opgedeeld in een fase 2a
en 2b. De gemeente Noordoostpolder is eigenaar van de gronden in de eerstgenoemde
fase. Het bestemmingsplan voorziet hier daarom in direct te realiseren bestemmingen. De
gronden voor fase 2b moeten nog verworven worden. Dit deel wordt daarom nu als "uit te
werken" bestemd. Wel is de invulling van fase 2b betrokken in het stedenbouwkundig
ontwerp dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt. Verder ligt de Nota van
Uitgangspunten zoals die op 17 september 2015 is vastgesteld door de stuurgroep van
Emmelhage ten grondslag aan inhoudelijke keuzes zoals die in het voorliggende
bestemmingsplan worden gemaakt.
Het oppakken van fase 2 vraagt om een actueel planologisch kader. Bovendien is het
noodzakelijk om de keuzes omtrent de invulling van het plangebied in overeenstemming te
brengen met de huidige marktomstandigheden en nieuwe inzichten wat betreft het
draagvlak voor voorzieningen.
Het bestemmingsplan is een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente en tevens het
planologisch bindend kader voor burgers. In het plan wordt het ruimtelijk beleid
aangegeven voor de komende 10 jaar en het dient vooral als toetsingskader voor
bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het gebied. Daarom is het voor bedrijven en
burgers van belang dat het bestemmingsplan duidelijk aangeeft wat de ruimtelijke
mogelijkheden zijn. Daarnaast moet het plan flexibiliteit bieden ten behoeve van de
gewenste veranderingen, die niet altijd te voorzien zijn.
Digitaal uitwisselbare en vergelijkbare ruimtelijke plannen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen
en besluiten te digitaliseren. Dit betekent dat het verplicht is om een nieuw
bestemmingsplan in digitale vorm vast te stellen. Ook moet van het plan een analoge
versie op papier worden vastgesteld. De digitale aspecten omvatten het in de digitale
vorm vaststellen, beschikbaar stellen, kenbaar maken en verbeelden.
De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) maakt het mogelijk om
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde
manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere
dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.
Dit bestemmingsplan is digitaal opgezet conform de landelijk ontwikkelde standaard: het
Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012). Zodoende is het mogelijk het plan
digitaal uit te wisselen (met overheden) en digitaal te gaan raadplegen.

1.2

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding (nummer NL.IMRO.0171.BP00566-VO01);

bestemmingsplan (vastgesteld)

5

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2
plan regels.
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de onder het plan vallende gronden en
opstallen aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van
het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het
plan ten grondslag liggende onderzoeken en een plan beschrijving zijn opgenomen.

1.3

Situering van het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' ligt in het
noorden van Emmeloord. Aan de oostkant sluit het aan op de reeds gerealiseerde eerste
fase van Emmelhage. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door de Espelerweg, ten
westen door een perceel die nu nog in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf van de
Staat. De noordgrens wordt gevormd door de Onderduikerstocht die ook de noordzijde
van Emmelhage fase 1 begrensd. Op de volgende afbeelding is de ligging van het
plangebied weergegeven.

1.4

Planregeling

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk en omvat de
planologisch-juridische regeling voor het gebruik van de gronden en gebouwen in
Emmelhage - fase 2.
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De huidige planologisch-juridische regeling van de betreffende gronden staat beschreven
in de het bestemmingsplan 'Emmelhage 2004', die door het voorliggende bestemmingsplan
wordt vervangen.

1.5

Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van
de bij dit plan behorende stukken alsmede een toelichting op de ligging en de
planbegrenzing van dit plan. In hoofdstuk 2 volgt een historisch overzicht en een
overzicht van rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook wordt verslag gedaan van
uitkomsten van onderzoeken. In hoofdstuk 3 wordt het plan beschreven. Van belang
zijnde juridisch technische aspecten van de (juridisch bindende) regels worden in
hoofdstuk 4 toegelicht. Gegevens over de voorbereiding van het plan en de
uitvoerbaarheid sluiten deze toelichting af.
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Hoofdstuk 2 Beleidskader
2.1

Algemeen

In de keuze van het te voeren beleid moet de gemeente rekening houden met het
opgestelde eigen beleid en dat van het rijk en de provincie Flevoland. Dit geldt vooral
daar waar beleidsuitgangspunten aan de orde komen die betrekking hebben op de inhoud
van het plan.

2.2

Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis

De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. De
gemeente heeft een oppervlakte van 59.620 hectare en telt 46.557 inwoners per 1
januari 2017. Emmeloord fungeert als centrumplaats, omringd door tien dorpen: Bant,
Creil, Ens, Espel, Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek.
Sinds 1962 is de Noordoostpolder een zelfstandige gemeente. Het karakter van de
gemeente is sterk agrarisch. De ruimtelijke structuur van de polder wordt mede bepaald
door de volgende elementen:
Groene lijsten: boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische
ruimte;
Ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg;
Radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt;
Hiërarchische en concentrische opbouw;
Verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300m
x800m).

8
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2.2.1 Historie
Emmeloord ligt op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De drooglegging van de
Zuiderzee was een ambitieus Nederlands waterstaatkundig project uit het begin van de
twintigste eeuw. Tussen 1927 en 1932 vond de afsluiting van de voormalige Zuiderzee
plaats en begon de overheid met de aanleg van drie IJsselmeerpolders: de Wieringermeer
(1927 – 1968), de Noordoostpolder (1936 – 1942) en de Flevopolder (1957 – 1968). Met
de winning van dit nieuwe land, kreeg de overheid de omvangrijke taak om een gehele
provincie in te richten en bewoonbaar te maken. De overheid bepaalde de situering van
de dorpen, de verkaveling van de polder en het verloop van wegen en kanalen.
De Noordoostpolder vertoont duidelijke kenmerken van een rationeel landschap uit de 20e
eeuw. Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is ontworpen als
eenheid, waarbij landschap stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van één
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integraal ontwerp. Het polderconcept, de concentrische opbouw op verschillende niveaus,
is kenmerkend voor de ruimtelijke structuur. Vanwege het integrale ontwerp en de
gaafheid van het landschap zijn de Noordoostpolder (en Urk) in de rijksnota Belvedère
gerangschikt onder de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden in Nederland. Ook in
de rijksnota Visie erfgoed en ruimte is 'wederopbouw' aangewezen als een van de
prioriteiten. De Noordoostpolder is als een van de landelijke gebieden geselecteerd als
voorbeeld van de wederopbouw zoals die in de periode tussen 1940 en 1965 heeft
plaatsgevonden.
Emmeloord is de hoofdplaats en tevens de grootste kern van de gemeente
Noordoostpolder. Emmelhage is de meest recente uitleglocatie van Emmeloord.

2.3

Rijksbeleid

2.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR), vastgesteld door de Minister op
13 maart 2012, vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040.
In de SVIR is de inhoud van een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte
en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen. Het rijksbeleid richt zich op het
versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de
nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen en goederenvervoer, energie,
natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid
met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het
motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet', over aan provincies en gemeenten. Alleen
in de stedelijke regio's rond de mainports Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk
afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige
sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones
en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een
'ladder voor duurzame verstedelijking' (gebaseerd op de 'SER-ladder'), die is vastgelegd in
het Besluit ruimtelijke ordening.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door
middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker
voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met
elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken werkt het Rijk samen met andere overheden. In
de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd.
Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:
het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur;
het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid,
waarbij de gebruiker voorop staat;
het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het
realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de
hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening en buisleidingen), het
verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame
zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor
behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal
netwerk voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de Ladder voor duurzame
verstedelijking geïntroduceerd. Deze verplichte toetsing is verder vastgelegd in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De Ladder houdt in dat overheden nieuwe
stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de
10
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regio, de beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en een multimodale
ontsluiting.
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,
vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder van duurzame
verstedelijking worden onderbouwd.
Ter invulling van het 6e en het 13e Nationaal Belang uit het SVIR is op 1 oktober 2012
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. Bij deze wijziging is in het Bro de
zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking als procesvereiste opgenomen. Deze
ladder is kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van de
decentrale overheden, zoals het bestemmingsplan. Deze ladder stelt eisen aan de
motivering van onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen
mogelijk maken. Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.
Op 1 juli 2017 is de ladder gewijzigd, artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro luidt nu als
volgt:
"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien."
Daarnaast is ook artikel 3.1.6, derde lid van het Bro als volgt gewijzigd:
"Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven aan
artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet (Wet ruimtelijke ordening) kan bij dat
bestemmingsplan worden bepaald dat de beschrijving van de behoefte aan een nieuwe
stedelijke ontwikkeling en een motivering als bedoeld in het tweede lid eerst wordt
opgenomen in de toelichting bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat
artikel."
Emmelhage - fase 2
Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang
van de ontwikkeling, in relatie tot de omgeving. Voor wonen geldt, dat voor
woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die
Ladderplichtig is.
In het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' wordt uitgegaan van de
realisatie van 300 woningen, waarvan 150 woningen via een uitwerkingsplicht opgenomen
zijn. Hierdoor is sprake van een stedelijke ontwikkeling.
Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?
De Laddertoets geldt alleen voor ‘nieuwe’ stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet
worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake
als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het
voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.
Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het een functiewijziging betreft, moet
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige
functiewijziging, dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag betrokken worden.
In het bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' is op basis van de stedenbouwkundige
verkaveling uitgegaan van een totaal van circa 314 woningen voor de tweede fase. In
het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de realisatie van 300 woningen. Het
bestemmingsplan maakt daarmee niet meer bebouwing mogelijk dan er op grond van het
voorheen geldende planologische regime mogelijk was. Hierdoor is geen sprake van een
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nieuwe stedelijke ontwikkeling en is de Laddertoets niet noodzakelijk.
Uitvoerbaarheid
In het kader van de vereiste goede ruimtelijke ordening (Wro 3.1 eerste lid) en
uitvoerbaarheid (Wro 3.1 eerste lid; Wabo 2.22 zesde lid) moeten nieuwe ontwikkelingen
altijd worden gemotiveerd. Hierbij spelen aspecten van nut, noodzaak en uitvoerbaarheid
een wezenlijke rol. Daarom wordt in het kader van de uitvoerbaarheid zoveel mogelijk
aansluiting te zoeken bij de Ladder, kunnen procesrisico’s geëlimineerd worden.
Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?
Wanneer sprake is van een (nieuwe) stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het
bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden
gemaakt bevatten. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk
verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling.
De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de
ruimtebehoefte moet worden afgewogen. Voor wonen kan dit schaalniveau de
gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een goede indicatie.
De Ladder verplicht niet in alle gevallen tot regionale afstemming. Op basis van de aard
en de omvang van het woningbouwplan moet bepaald worden of regionale afstemming
nodig is. Bij kleinschalige ontwikkelingen die geen gemeentegrens overstijgend effect
hebben, is bovengemeentelijke afstemming niet nodig.
De woningmarkt in de gemeente is redelijk gesloten. Er zijn vooral verhuisbewegingen
binnen de gemeentegrenzen. Het ruimtelijk verzorgingsgebied van dit bestemmingsplan
beperkt zich daarom ook tot de gemeentegrenzen.
Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?
De toelichting van het bestemmingsplan moet een beschrijving bevatten van de behoefte
aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt. Daarbij is het niet
relevant of het plangebied binnen of buiten bestaand stedelijk gebied ligt. In beide
gevallen dient de plantoelichting een beschrijving van de behoefte te bevatten.
Kort gezegd is de 'behoefte' het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen
ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan)
verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is
gerealiseerd (harde plancapaciteit). De uitkomst van de beoordeling van de behoefte
moet in de plantoelichting worden vermeld.
In het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' wordt uitgegaan van de
realisatie van 300 woningen, waarvan 150 woningen via een uitwerkingsplicht opgenomen
zijn. Door de wijziging van artikel 3.1.6, lid 3 Bro mag motivering van de woningen
opgenomen in de uitwerkingsplicht opgenomen worden in de toelichting van het
uitwerkingsplan. Voor dit bestemmingsplan wordt hiervoor ook gekozen. De beoordeling
van de behoefte vindt daarom ook alleen plaats voor de overgebleven 150 woningen die
bij recht mogelijk gemaakt worden.
Onderdeel van de 'Woonvisie Noordoostpolder 2.0; Vernieuwing van binnenuit' van de
gemeente Noordoostpolder is het woningbouwprogramma. In dit programma wordt
uitgegaan van een toevoeging van gemiddeld 75 woningen per jaar in de periode 2012 t/m
2022 voor de gemeente Noordoospolder. Hierbij wordt in de woonvisie uitgegaan van
gemiddeld 60 woningen per jaar voor de kern Emmeloord en 15 voor de overige dorpen.
De bevolkingsprognose (2016) geeft aan dat er nog steeds groei is doordat de
gezinsverdunning doorzet. Het aantal huishoudens zal de komende jaren toenemen van
18.964 nu naar 19.800 in 2029. Dit betekent een toename van 50-60 huishoudens, dus
50- 60 woningen per jaar, wat overeenkomt met hetgeen in de woonvisie al eerder werd
aangegeven.
De wijk Emmelhage is de enige woningbouwlocatie in Emmeloord en vangt daarmee de
hierboven aangestipt behoefte grotendeels af.
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Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?
Als bestaand stedelijk gebied wordt genoemd:
‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.
Deze definitie bepaalt dat er sprake moet zijn van een stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing. De kwalificatie bestaand stedelijk gebied hangt daarbij af van de
omstandigheden van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke situatie, het
bestemmingsplan en de aard van de omgeving.
Gekeken moet niet alleen worden naar de bestaande bebouwing en bestemming, maar ook
naar het verleden. Het bestaand stedelijk gebied houdt niet per se op bij de grens van de
bebouwde kom.
Het plangebied is in de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 aangegeven als
uitbreidingslocatie voor woningbouw. Voor de eerste fase van deze uitbreidingslocatie zijn
de woningen van deze woonwijk middels plannen gerealiseerd of in aanbouw.
Op grond van het moederplan bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' mag fase 2 worden
beschouwd als 'bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'. Er wordt
op basis van dit bestemmingsplan voor fase 2 dan ook geen nieuw beslag gelegd op de
gronden binnen het plangebied.
2.3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die
kaderstellende uitspraken uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het
kabinet heeft in de SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de
bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de
volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam,
Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische
hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en
hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor
vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). Het Rijk beëindigt de rol bij nationale landschappen,
rijksbufferzones en het verstedelijkingsbeleid. In de structuurvisie worden de rijksdoelen
en nationale belangen limitatief beschreven.
Conclusie
Het Barro bevat geen bepalingen die van belang zijn voor het onderhavige
bestemmingsplan.
2.3.3 Visie Erfgoed en Ruimte
In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en Ruimte' schetst het kabinet haar visie op het
borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van
de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de komende vijf jaren heeft het Rijk
vijf prioritaire belangen benoemd:
1. werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten;
2. eigenheid en veiligheid:zee kust en rivieren;
3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave:focus op groei en krimp
4. leven landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;
5. wederopbouw: tonen van een tijdperk.
Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het vijfde belang relevant.
Met uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder aangewezen als
wederopbouwgebied (zie afbeelding 2.2). Doelstelling van het Rijk is dat de periode
1940-1965 in de toekomstige inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft op
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gebiedsniveau. Ondanks – of misschien ook dankzij - de massale en soms nietsontziende
ontwikkelingen, zijn er in deze periode veel ideeënrijke, innovatieve en ongekende
ontwerpen gerealiseerd, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting
van het landelijk gebied en de aanwinst van nieuw land. De bijzondere eigenschappen van
deze gebieden verdienen meer publieke aandacht en de meest bijzondere gebieden een
publieke bescherming. De Noordoostpolder is op grond van de volgende karakteristieke
aangemerkt als te beschermen wederopbouwgebied:
1. grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische
bebouwingen erven;
2. ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord;
3. functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende beplantingsprofielen.

Afbeelding 2.2 Uits nede kaartbeeld wederopbouwgebieden. Bron: Vis ie Erfgoed en Ruimte.

Het voorliggende plan is een uitbreiding aan de rand van de kern Emmeloord, het volgt de
contouren van de al ingezette uitbreiding fase 1. Het plan heeft vooral een functioneel
patroon en sluit daarom aan bij de visie.
Conclusie
Het voorliggende plan is niet strijdig met de visie.
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2.3.4 Wet Natuurbescherming en de Vogel- en Habitatrichtlijn
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden ter
plaatse. De nieuwe Wet natuurbescherming heeft per 1 januari 2017 de Boswet, de Floraen faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Taken en
verantwoordelijkheden voor bescherming van natuur worden zoveel mogelijk bij provincies
neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. De grootste
veranderingen treden op bij de soortenbescherming. Zo vervalt de beschermingsstatus
van een groot aantal planten en van soorten als Kleine modderkruiper en Bittervoorn.
Daarnaast krijgt een aantal bijzondere niet eerder beschermde libellen, dagvlinders,
planten en één vissoort (Kwabaal) juist een beschermde status. Provincies krijgen meer
bevoegdheid bij het benoemen van beschermde soorten. Bij gebiedsbescherming vervalt
de status van Beschermde Natuurmonumenten. De bescherming van Natura
2000-gebieden verandert niet. Uitgangspunt van de wetgeving is een integrale
bescherming van de aangewezen natuurwaarden en -gebieden. Dit betekent dat in
beginsel elke aantasting, die schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen
waarden dient te worden gereguleerd. Dit kan worden omschreven als een algehele
zorgplicht. Het is verboden om, zonder vergunning, projecten of andere handelingen te
realiseren /verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren of een verstorend
effect kunnen hebben op aangewezen waarden.
Gebiedsbescherming
Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland
speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. Hiervoor
zijn Natura 2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) opgenomen. Een planologische ontwikkeling mag geen significante
gevolgen hebben voor een te beschermen gebied. Het plangebied ligt op een afstand van
ruim 8 kilometer van het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 'De Wieden'.
Soortbescherming
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft
betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor
zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de
praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden,
verwonden of beschadigen dient te worden vermeden. Overtreding van de zorgplicht is
niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden
gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer men
een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige
natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het
voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen
overtreding van een verbodsbepaling plaats.
In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de gevolgen voor het plangebied.
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2.4

Provinciaal beleid

2.4.1 Omgevingsplan Flevoland (2006)
In november 2006 hebben Provinciale Staten het tweede Provinciaal Omgevingsplan (POP)
vastgesteld. De provincie wil in Flevoland verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk
maken en deze deels zelf, samen met partners, ter hand nemen. De provincie is bereid om
ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende regio's onvoldoende ruimte is.
De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners binnen en
buiten het gebied wordt zicht geboden op het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken, die samengaan met het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in
Flevoland, zoals achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
Het doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen.
Het beleid is gericht op het behoud en de versterking van de kwaliteit van de fysieke
omgeving via efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het
stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen worden
gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen, waarmee nieuwe
bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied.

Afbeelding 2.3 Uits nede kaartbeeld Ontwikkelings vis ie 2030. Bron: Omgevings plan 2006.

Conclusie
Het voorliggende bestemmingsplan is de 2e fase van het totaalplan Emmelhage en voldoet
aan de door de provincie voorgestane bundeling van stedelijke ontwikkeling en
concentratie van nieuwe bebouwing aansluitend op bestaand bebouwd gebied. In het
omgevingsplan is de wijk Emmelhage aangeduid als bestaand stedelijk gebied in 2015.
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2.5

Gemeentelijk beleid

2.5.1 Structuurvisie
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en
gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende
belangen, zoals het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en
hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op het behoud en de verbetering
van de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het
versterken van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder.
De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent deze een zekere
mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig
gemeentelijk beleid. Ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies,
masterplannen, uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om
concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten.
Op de afbeelding hieronder zijn bestaande woongebieden roze gekleurd, bestaande
bedrijventerreinen donkerrood en nieuwe woongebieden paars. Het plangebied is rood
omcirkelt. Het paars met de peil duidt dus op het nieuw te ontwikkelen woongebied van
Emmelhage.
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2.5.2 Woonvisie Noordoostpolder
De gemeenteraad heeft in februari 2013 de 'Woonvisie Noordoostpolder 2.0; Vernieuwing
van binnenuit' vastgesteld. Hierin staat wat de visie is op het wonen, de rol van de
gemeente en de wijze van samenwerken met partners. Er is veel aandacht voor
vernieuwing van het bestaande.
Er ligt een grote en complexe vernieuwingsopgave in de gemeente. In paragraaf 3.3 van
de woonvisie wordt dit uiteengezet.
Veel woningen en woongebieden zijn tegelijk gerealiseerd. Veel van het toen
gebouwde passeert de leeftijdsgrens van 60 jaar. Woningen vragen om technische en
energetische vernieuwing en/of transformatie. Ook de openbare ruimte vraagt her en
der om een update.
De oudere woonbuurten zijn stedenbouwkundig en soms ook architectonisch erfgoed
Hier ligt een duidelijke relatie met het DNA van de dorpen en het DNA van Emmeloord.
Hiermee dienen we zorgvuldig om te gaan.
Het 'gewoon goed wonen' blijft beslist mensen aanspreken, maar de vraag neemt af
en het aanbod is groot. Dat geldt voor de dorpen en in iets mindere mate voor de
wijken van Emmeloord. Mensen vragen om meer variatie, ruimte en groen, of juist om
'rustig maar stedelijk' wonen. Het toevoegen van nieuwe woonmilieus biedt kansen.
De financiele middelen voor de vernieuwing zijn schaars. Het stellen van prioriteiten en
het afstemmen van maatregelen vraagt om duidelijke keuzes. Dit vraagt om nauwe
samenwerking met partners zoals: bewonersvertegenwoordigers, de
woningbouwcorporatie, zorgpartijen en onderwijsorganisaties.
Woningbouwprogramma
In de woonvisie wordt aangegeven dat Emmeloord het onbetwiste centrum van de
Noordoospolder is. Maatschappelijke ontwikkelingen als schaalvergroting en internet
zorgen er voor dat er steeds meer mensen nodig zijn om voorzieningen te behouden.
Voorzieningen concentreren zich in grotere plaatsen. Voorzieningen zoals een ziekenhuis,
een groot winkelcentrum met horeca, theater en bioscoop, kunnen alleen bestaan in een
vitale grote kern. Emmeloord wordt daarom "gekoesterd" als het gaat om behoud van
stedelijke voorzieningen voor de polder. daarbij is het iet de bedoeling om van Emmeloord
een ‘stedelijke stad’ te maken. De kracht van Emmeloord ligt in zijn karakter als ‘dorpse’
stad. Dit sluit aan op de schaal, historie en volksaard van Noordoostpolder.
Binnen Emmeloord wordt in de woonvisie onderscheid gemaakt in:
1. Centrum en schil
2. Huidige woonwijken daaromheen
3. Uitbreidingslocaties
Het plangebied valt binnen de twee grootste uitbreidingslocaties tot 2020: Emmelhage en
Wellerwaard. Hierbij wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen van de laatste jaren met
zoals voor de andere wijken consequenties heeft voor de afzetbaarheid en gevraagde
invulling van de woonbebouwing.
Het marktonderzoek uit 2011 dat is uitgevoerd in het kader van de woonvisie schetst
welke marktsegmenten en woonmilieus er nodig zijn, in aanvulling op de bestaande
voorraad en woongebieden.
Het onderzoek maakt duidelijk dat binnen Noordoostpolder meer variatie in woonmilieus
gewenst is, ingegeven door de gegroeide variatie in leefstijlen in de polder. Daarbij richt
de vraag zich enerzijds op ruim en groen wonen (letterlijk buitenaf of minder letterlijk in
een ruime woonwijk met veel variatie en vrijheid), anderzijds op meer stedelijke
woonmilieus, zowel grondgebonden als gestapeld
Het onderzoek bevestigt ook dat de oudste delen van de woningvoorraad, in de
dorpscentra en de vroegnaoorlogse wijken van Emmeloord, kwetsbaar zijn. Er is nog wel
vraag naar oudere, goedkope, relatief kleine woningen, maar het aanbod is te ruim.
Bovendien is een deel van de woningen en buurten technisch aan slijtage onderhevig;
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Tot slot laat het onderzoek zien dat de vraag naar meer daalt, doordat de
huishoudensgroei terugloopt.
Uiteindelijk resulteert dit in de woonvisie dat er voor uitbreiding bij Emmeloord
programmaruimte is voor ca. 280 woningen op de uitbreidingslocaties Emmelhage (fase 2)
en Wellerwaard (fase 2). Voor het onderhavige plan wordt nu uitgegaan van een eerste
135 woningen. Aanvullend op dit kaderstellende aantal woningen worden de volgende
aandachtspunten meegenomen bij de programmauitwerking:
De markt verandert soms snel en niet alleen het programma, maar ook de
stedenbouwkundige structuur moet ruimte bieden voor verandering. Bij verdere
uitwerking van locaties moet daar rekening mee worden gehouden;
Volgens het marktonderzoek is er vraag naar meer vrije kavels voor woningen en
landhuizen, vrijheid om te bouwen, vooral voor gezinnen met kinderen die een
kwaliteitsstap willen maken. Hiervoor vragen zij echt ruime, groene, recreatieve
woonmilieus. Daarentegen juist stoppen met toevoegen van standaard
rijkoopwoningen.
2.5.3 Duurzaamheid
In haar duurzaamheidsvisie streeft de gemeente Noordoostpolder naar energieneutraliteit
in 2030. De gemeente focust daarnaast op inzet van schone energie.
Energiegebruik en –besparing in woningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit.
Het energiegebruik door woningen bedraagt ongeveer 16% van het totale energiegebruik
in Noordoostpolder.
Landelijke eisen
Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland
beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale woningen vanaf
2021. Het beleid is erop gericht dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020
dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijna-energieneutraal. De eis wordt vanaf 2020 op
andere wijze bepaald, maar komt ongeveer overeen met een EPC van 0,2. De huidige eis
is een EPC van 0,4.
Duurzaamheid in het stedenbouwkundige plan
In het kader van energetisch ontwerpen op stedenbouwkundig niveau is passieve
zonne-energie door een gunstige situering van woningen ten opzichte van de zon
belangrijk. Bij het stedenbouwkundig ontwerp van Emmelhage fase 2a is de dakoriëntatie
wel een aandachtspunt geweest is, maar niet volledig leidend. De stedenbouwkundige
opzet van fase 2a wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de opzet van fase 1,
die in hoofdzaak een noordwest oriëntatie kent.
Keuze warmtesystemen
Na onderzoek en een integrale afweging is besloten geen aardgasleiding aan te leggen in
Emmelhage fase 2a, maar te kiezen voor een duurzaam warmtesysteem.
Daarbij gaat het om maatwerkoplossingen, waarbij de ontwikkelaar of de koper zelf keuzes
maakt voor een duurzaam warmtesysteem. De ontwikkelaar/koper wordt door de
gemeente ondersteund om een duurzame oplossing te kiezen.
Ervaringen in verschillende gemeenten leren dat collectieve warmtesystemen voor
woningen of op wijkniveau (nog) niet optimaal functioneren. Meestal heeft dit nadelige
gevolgen voor de werking van de warmte-installatie thuis en/of voor de tarieven.
Bovendien is fase 2a relatief beperkt in omvang en zullen de meeste kavels individueel en
niet projectmatig worden uitgegeven. Ook dit pleit voor een individuele in plaats van een
collectieve oplossing.
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2.5.4 Welstandsnota: Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid
Op 14 november 2016 heeft de gemeenteraad de 'Welstandsnota gemeente
Noordoostpolder' vastgesteld. Deze welstandsnota geeft richting aan het
welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de inwoners van de gemeente biedt het
plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen.
In dat kader is bepaald dat een groot deel van het grondgebied van de gemeente
welstandsvrij of welstandsluw is. In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of
slechts beperkt te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Naast woonwijken
die zijn gebouwd na de jaren 50 van de vorige eeuw geldt dit ook voor bedrijventerreinen,
achterkantsituaties en het buitengebied. In de Welstandsnota is bepaald dat
achterkanten van gebouwen in deze gebieden niet onder de welstand vallen.
Conclusie
Voor het plan is bij de vaststelling van bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' een specifiek
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is onderdeel uit gaan maken van de
welstandsnota. Omdat er in het huidige plan wordt afgeweken van het oorspronkelijke
ontwerp wordt er voor bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' een nieuw
beeldkwaliteitsplan opgesteld. In paragraaf 4.3.2 Beeldkwaliteit wordt nader ingegaan op
de beeldkwaliteit.

2.6

Waterbeleid

2.6.1 Europese Kaderrichtlijn water
De Europese Kaderrichtlijn Water is vastgesteld in 2000. De kaderrichtlijn heeft als
doelstellingen:
Een goede ecologische toestand van de oppervlaktewateren (zoete, kust- en
overgangswateren);
Het tot nul terugbrengen van de lozing van gevaarlijke stoffen;
Een goede toestand van het grondwater;
Een duurzaam gebruik van water;
Afzwakking van de negatieve gevolgen van overstromingen en perioden van droogte.
Sinds 1 november 2003 is er een wettelijke verplichting om een watertoets uit te voeren
bij ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. Bij het opstellen van een
bestemmingsplan moet inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van een
ruimtelijke ontwikkeling voor het waterbeheersysteem en op welke wijze de ruimtelijke
ontwikkeling en het waterbeheer op elkaar worden afgestemd.
2.6.2 Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt de
bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:
Wet op de waterhuishouding;
Wet op de waterkering;
Grondwaterwet;
Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
Wet verontreiniging zeewater;
Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904);
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte');
Waterstaatswet 1900;
Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming.
De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken is per januari 2008 een
wijziging geweest van de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet op de
waterhuishouding en is eveneens opgegaan in de Waterwet. Met deze wetswijziging is de
zorgplicht voor hemel- en grondwater, de formulering van de afvalwaterzorgplicht en de
voorkeursvolgorde, alsmede de verordenigsbevoegdheid voor gemeenten ten aanzien van
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hemel- en grondwater: de gemeentelijke verordening vastgelegd.
De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering'
centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen.
Hierbij moet worden gedacht aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit,
oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en
watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samenhang
met de omgeving. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast
levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van
regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de
Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten
worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met een
wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd.
2.6.3 Nationaal Waterplan
Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit
1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is
opgesteld op basis van de Waterwet die op 22 december 2009 in werking is getreden. Het
Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van
de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de
status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het
nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied,
het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen. Als bijlage bij het ontwerp
Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over waterveiligheid, het
IJsselmeergebied en de Noordzee. Deze beleidsnota's vormen een nadere uitwerking en
onderbouwing van de keuzes die in de hoofdtekst staan van het Nationaal Waterplan en
dienen in samenhang ermee te worden gelezen. Bij de ontwikkeling van locaties binnen de
bebouwde kom wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo gelijk
blijft of toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. In
het kader van het principe “waterneutraal bouwen” zijn compenserende maatregelen
nodig om piekafvoeren te kunnen opvangen.
2.6.4 Nationaal Bestuursakkoord Water
Dit akkoord is op 25 juni 2008 onder andere in verband met de implementatie van de
Europese Kaderrichtlijn Water geactualiseerd. Met de actualisatie van het NBW
onderstrepen de betrokken partijen, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
nogmaals het belang van samenwerking om het water duurzaam en klimaatbestendig te
beheren. In het akkoord staat onder meer hoe met klimaatveranderingen, de stedelijke
wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw en infrastructuur moet worden
omgegaan. Ook is er meer aandacht voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond
water. Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland
op orde te brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het gaat hierbij
om de verwachte zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Nederland krijgt
hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes.
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2.6.5 Beleid gemeente en Waterschap Zuiderzeeland
Op grond van de Waterwet is er voor gemeenten een formele taak weggelegd voor het
afvoeren van overtollig regenwater en de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Al
voordat Waterwet in werking is getreden, is het op een alternatieve manier verzamelen
en transporteren van regenwater meer centraal komen te staan. In het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) van de gemeente Noordoostpolder 2008-2011 is vastgesteld, dat in
zoverre het inzamelen en transporteren van relatief schoon regenwater buiten de
afvalwaterstroom doelmatig kan worden uitgevoerd, deze gescheiden van de afvoer van
het stedelijk afvalwater gaat plaatsvinden. Het “gebiedseigen water” wordt op plaatsen
waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in aanwezig stedelijk
water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag
niet leiden tot (water)overlast voor de woonomgeving. Het ontvlechten van regenwater
zoals deze in de bestaande situatie veelal is aangesloten op de aanwezige gemengde
rioleringstelsels, moet zowel op grond van financiële als milieutechnische overwegingen
voldoende verdedigbaar zijn om deze van het bestaande stelsel los te koppelen.
In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is
aangegeven wat wel en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde
waterstaatswerken).

2.7

Waterparagraaf

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. Dit
houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf (zie ook bijlage 3) moeten
bevatten. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke
plannen en besluiten. Het kader van de watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op
de ruimtelijke ordening (Bro). In deze paragraaf worden de resultaten van de watertoets
toegelicht.
Inleiding
De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar
waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plangebied. Hoe wordt in dit gebied
omgegaan met water en op welke wijze draagt de inrichting bij aan:
Veiligheid.
Voldoende water.
Schoon water.
Voor dit bestemmingsplan is de digitale watertoets doorlopen. Zoals gezegd betreft dit
het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland. Het toetsresultaat en de samenvatting
zijn opgenomen in bijlage 2 Watertoets.
Op basis van de toets wordt de normale procedure gevolgd. De uitgangspuntennotitie
bevat de voor het plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en
randvoorwaarden.
Aanvullend op de digitale watertoets dient in het kader van het ambtelijk vooroverleg
(art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) een aanvraag voor een wateradvies bij het
Waterschap Zuiderzeeland te worden ingediend.
Veiligheid/Waterkeringen
Het plan ligt niet binnen de kern-, vrijwarings- of buitenbeschermingszone van een
waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de
veiligheid van een waterkering.
Voldoende Water
Wateroverlast
Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' biedt in twee te ontwikkelen fasen
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ruimte voor het bouwen van ongeveer 270 woningen. Ten opzichte van de huidige
situatie neemt de hoeveelheid verhard oppervlak bij het uitbreiden van de woonwijk
Emmelhage in fase 2 significant toe door het aan te leggen stratenplan en de te bouwen
woningen. Dit geeft in het kader van het principe "waterneutraal bouwen" aanleiding
compenserende maatregelen te treffen om piekafvoeren te kunnen opvangen.
Als handreiking heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap
Zuiderzeeland hiervoor op 11 juli 2013 het "Waterkader" vastgesteld. Voor het vaststellen
van de benodigde ruimte voor het realiseren van de compenserende maatregelen hanteert
het waterschap de bergingsnorm. Volgens de bergingsnorm geldt voor het "peilgebied
Emmelhage" bij een netto toename van de verharding een extra benodigde waterberging
van 5%.
Voor het vaststellen van de benodigde wateropgave voor Emmelhage, fase 1 is indertijd
gebruik gemaakt van de door het waterschap gehanteerde afvoernorm. Bij de afvoernorm
wordt voor de maximale afvoer uit het gebied uit gegaan van de landelijke afvoernorm van
1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd van eens in de 100 jaar. In
vergelijking tot het aangelegd verhard oppervlak in Emmelhage, fase 1 zijn de aangelegde
waterpartijen dusdanig ruim gedimensioneerd dat bij een toename van verhard oppervlak
van de te ontwikkelen woonwijk Emmelhage, fase 2 deze in de bestaande waterpartijen
kan worden gecompenseerd.
Onderstaande berekening maakt deze compensatie duidelijk:
Aanwezige verharding:

stratenplan na voltooiing Emmelhage, fase 1

100.788 m2

800 woonkavels

128.370 m2
totaal:

229.148 m2

De benodigde compensatie als gevolg van toename verharding in Emmelhage, fase 1 is
229.148 x 5% = 11.460 m2
Het aanwezig wateroppervlak van 83.522 m2 in Emmelhage, fase 1 compenseert
ruimschoots de toename van het verhard oppervlak. De aanwezige waterpartijen in fase 1
zijn voldoende toereikend om ook het toenemend verhard oppervlak voor Emmelhage, fase
2 te compenseren. In de eerste deelfase voor fase 2 neemt het verhard oppervlak met
47.239 m2 toe. Hiervoor is een waterberging nodig van 5% x 47.239 m2 = 2.362 m2. Dit
oppervlak is voldoende beschikbaar in de aangelegde waterpartijen in fase 1.
Fase 2a

Totaal oppervlakte verharding

25.459 m2

Woningen:
rij woningen 48 x 110 m2
2^1 kap 70 x 165 m2
vrijstaand 22 x 225 m2

5.280 m2
11.550 m2
4.950 m2

Totaal verhard oppervlak woningen

21.780 m2
totaal:

47.239 m2

Fase 2b

Totaal oppervlakte verharding

18.220 m2

Woningen:
2^1 kap 76 x 165 m2
vrijstaand 37 x 225 m2
Totaal verhard oppervlak woningen
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totaal:

39.085 m2

In de eerste deelfase 2a wordt gewacht met het aanleggen van de waterpartijen (zie afb.
1 in bijlage 3). Het is vanuit de waterkwaliteit en woonbeleving niet wenselijk in de
voorlopige situatie doodlopende watergangen aan te leggen. In de eerste deelfase (2a)
voor fase 2 wordt het zuidelijke deel van het plangebied nog verpacht als akkerland,
waardoor deze waterpartij nog niet kan worden meegenomen in het opgezet peilvak van
het aanwezig stedelijk water. In de bouwrijpfase voor deelfase 2b wordt 23.520 m2 water
aangelegd (zie afb. 2 in bijlage 3) en voldoet dan ruimschoots aan de hiervoor
vastgestelde bergingsnorm (47.239 + 39.085= 86.324 m2 x 5% = 4.316,2 m2 < 23.520
m2).
Goed functionerend watersysteem
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van
het gewenste peil) ondergaat door te wachten met uitbreiding van de waterpartijen in de
eerste deelfase van fase 2 geen wijzigingen.
In Emmelhage bevindt zich een goed functionerend watersysteem. De aangelegde
aaneengesloten waterpartijen staan met elkaar in verbinding om in het plan een
gestuurde circulatie mogelijk te maken. Bij de aan te leggen waterpartijen in fase 2 wordt
rekening gehouden deze eveneens onderdeel te laten uitmaken van het al bestaande
circulatieplan van fase 1.
In het bestaande circulatieplan bevindt zich ter hoogte van de watergang ten noorden
van de John Daltonhage en Mathilde Wibautsingel zowel een pompinstallatie als een vaste
stuw. Ten behoeve van een continue verversing van de waterpartij slaat de pomp
(capaciteit 90 m3/uur) gemiddeld om de dag aan om water vanuit de Onderduikerstocht
peilgestuurd in het stedelijk water in te laten. Bij een peil van -5,23 m NAP in de
stedelijke waterpartij wordt water ingelaten. De pomp schakelt zich uit bij een peil van
-5,18 m NAP. Op dezelfde locatie wordt het ingelaten water door middel van een
eveneens aanwezige vaste V-stuwconstructie met een geïnstalleerde overlaathoogte op
circa - 5,20 m NAP teruggevoerd naar de Onderduikerstocht. Het inlaten en aflaten van
water bewerkstelligt een gestuurde watercirculatie in het watersysteem en zorgt voor
voldoende doorspoeling. Om de waterkwaliteit op het gewenst niveau te houden wordt
naast de in- en aflaat voorziening het water voldoende ververst door de aanwezige
uitmondingen van de regenwaterriolen.
Bij het bouwrijpmaken van eindfase van fase 2 worden de waterpartijen aangelegd.
Uitbreiding van de gesloten waterpartijen blijven dan een sluitend geheel vormen met de
al bestaande waterpartijen (zie afb. 2 in bijlage 3), waardoor de gestuurde watercirculatie
binnen Emmelhage intact blijft.
Voordat de bestaande kavelsloot binnen het plangebied Emmelhage fase 2 kan worden
gedempt, wordt in de eerste deelfase op de bestaande kavel tussen Espelerweg 8-I en
8-II een nieuwe kavelsloot gegraven (zie afb. 1 in bijlage 3). Het streefpeil van het
omliggende oppervlaktewatersysteem in het plangebied blijft voor zowel de zomer- als de
winterperiode gehandhaafd op -5,70 m NAP. De kavelsloot blijft voor de aangrenzende
landbouwkavel nodig om de huidige drooglegging in stand te houden.
In het gesloten watersysteem van Emmelhage fase 1 is sprake van een gestuwd peilvak,
waarbij gebruik is gemaakt van een flexibel peil, dat vrij kan variëren tussen -5,35 m NAP
en -5,05 m NAP. Bij een waterstand boven -5,05 m NAP vindt afvoer plaats en bij
onderschrijding van -5,35 m NAP wordt water vanuit de Onderduikertocht ingelaten.
Tijdens de te realiseren eindfase voor Emmelhage fase 2 worden de waterpartijen
aangelegd. In deze fase wordt voor het realiseren van de circulatie in het aan te leggen
watersysteem parallel aan de sloot van de aangrenzende landbouwkavel de stedelijk
waterpartij gegraven, onderdeel uitmakend van het gestuwd peilvak variërend tussen
-5,35 m NAP en -5,05 m NAP.
De huidige landbouwkavel voor Emmelhage fase 2 heeft een maaiveldhoogte van circa
-4,35 m NAP. Bij het bouwrijpmaken van Emmelhage fase 2 wordt het maaiveld opgehoogd
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naar circa -3,90 m à 4,00 m NAP. Rekening houdend met het streefpeil voor Emmelhage
van -5,20 m NAP voldoet het te ontwikkelen plan aan de minimale drooglegging voor
stedelijk gebied van 1,20 meter, rekening houdend met het hiervoor gehanteerd
normaalwaternormpeil (N.W. - normpeil). Er zijn geen structureel nadelige gevolgen
aanwezig voor en door (grond)water in de omgeving.
Schoon water
Goede structuur diversiteit
De inrichting van het bestaande watersysteem verandert niet, waardoor het bestaande
ecologisch gezond watersysteem behouden blijft.
Goede oppervlaktewaterkwaliteit
(zie goed functionerend watersysteem)
Goed omgaan met afvalwater
Het regenwater kan aangemerkt worden als relatief schoon en wordt door middel van
"schoon" regenwaterriolen direct afgevoerd worden naar het stedelijk oppervlaktewater.
De regenwaterriolen bieden de mogelijkheid om eventueel naast regenwater ook
drainagewater vanaf de woonpercelen af te voeren naar het stedelijk water.
Het af te voeren stedelijk afvalwater in fase 2 wordt onder vrijverval aangesloten op het
bestaande gemeentelijk rioleringsstelsel fase 1 en afgevoerd naar het centraal aangelegd
rioolgemaal ter plaatse van de driesprong Einsteinhage, Johanna Naberhage en
Pleismanhage. Via het rioolgemaal wordt het in te zamelen afvalwater afgevoerd naar de
afvalwaterzuivering te Tollebeek.
Conclusie
Gelet op de waterparagraaf vormt het aspect water geen belemmering voor de
planvorming.
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Hoofdstuk 3 Omgevingsaspecten
3.1

Algemeen

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden nagegaan
welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen, met name ten
opzichte van de in het plan opgenomen gevoelige functies zoals wonen. In dit kader dient
aandacht te worden besteed aan:
bodem;
geluidsaspecten (Wet geluidhinder);
hinder in de relatie bedrijven/woningen;
luchtkwaliteit;
ecologie;
archeologie;
cultuurhistorie;
externe veiligheid
besluit milieueffectrapportage;
parkeren en verkeer;
handhaving

3.2

Bodem

De mens gebruikt de bodem op vele manier, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw,
aanleg van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst
mogelijk blijft, is een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Doordat de mens al vele
eeuwen gebruik maakt van de bodem heeft hij overal sporen achtergelaten. Deze sporen
zijn terug te zien in het landschap en te vinden op en in de bodem. Door bodemsanering
worden de ernstige chemische verontreiniging van de bodem aangepakt. Bescherming van
de bodem betekent bovendien het voorkomen dat schone grond verontreinigd raakt en
het rekening houden met de eigenschappen van de bodem.
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem en
toetsen van de te verwachten milieu hygiënische bodemkwaliteit aan het (toekomstige)
gebruik. Soms moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of
de bodem geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele
saneringsnoodzaak.
Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan
rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is
dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze
van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De
bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een
bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter
plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling
omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen in veel gevallen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend
bodemonderzoek toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een
locatie wordt de norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend
bodemonderzoek).
De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor:
een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;
waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen
zullen verblijven;
die de grond raken;
waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing);
die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit
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bouwwerken;
waarvan geen al bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn;
die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de
locatie onverdacht is.
Een doelstelling van de Woningwet (artikel 8, tweede lid, onder c) is dat bouwen op
verontreinigde bodem wordt tegengegaan. Om hieraan te kunnen voldoen dient bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo) voor het bouwen een
bodemonderzoeksrapport te worden overgelegd.
Bovengenoemde doelstelling heeft uitsluitend betrekking op bouwwerken:
waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;
voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist;
die de grond raken of ten aanzien waarvan het bestaande, niet wederechtelijk gebruik
niet wordt gehandhaafd.
Het bodemonderzoeksrapport dient te voldoen aan de indieningvereisten zoals geregeld in
de Regeling omgevingsrecht (Mor).
Ontheffingsgronden voor de onderzoeksplicht zijn onder andere geregeld in de
(model)bouwverordening. Hierbij valt te denken aan:
Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het
indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling
omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag
reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn;
Met het vaststellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaarten kan voor de zones waar de
achtergrondkwaliteit valt in de klasse “Landbouw/Natuur” of “Wonen” de
onderzoekslast voor bouwaanvragen ten aanzien van de bodemkwaliteit gelijk
getrokken worden aan die voor vrijkomende grond. Dit houdt in dat er alleen nog een
verkennend bodemonderzoek nodig is als uit vooronderzoek blijkt dat er reden is te
twijfelen aan de bodemkwaliteit op de bouwlocatie.
Conclusie
De locatie valt in de 'Bodemkwaliteitskaart gemeente Noordoostpolder, project 12M463'
van CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. gedateerd op 23 juli 2013, binnen de
bodemkwaliteitszone 'Woonkernen' en de ontgravingskwaliteitsklasse betreft
'Landbouw/natuur'. Uit het door de gemeente uitgevoerde dossier onderzoek blijkt dat er
ter plaatse een aantal bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Tijdens de onderzoeken en na
afloop van de sanering zijn slechts lichte of geen verontreinigingen aangetroffen. Voor
zover bij de gemeente bekend hebben er zich ter plaatse geen calamiteiten voorgedaan,
zijn er geen dempingen verricht en/of activiteiten hebben plaatsgevonden met een
bodembedreigend karakter.
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor
het nieuwe gebruik. De bestemming 'wonen' wijzigt door de herziening van het
bestemmingsplan niet. Het uitgevoerde dossieronderzoek geeft samen met de
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordoostpolder voldoende informatie over de te
verwachten milieu hygiënische kwaliteit ter plaatse.
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit milieu hygiënisch oogpunt
geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van de onderzochte locatie en
bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen bouw van woningen ter plaatse.

3.3

Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan
aandacht te worden besteed aan het aspect geluid.
In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen
geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan
bestemmingsplan (vastgesteld)
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milieugevoelige functies.
In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot
wegverkeer. In of nabij het plangebied zelf is geen sprake van een zonering
industrieterrein of spoorweg.
Wegverkeer
Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder heeft in beginsel iedere weg een
geluidszone. Een dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als
woonerf aangewezen gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur
geldt.
Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt
akoestisch onderzoek ingesteld. Onderzoek naar geluidsaspecten van verkeer kan echter
achterwege blijven indien op het tijdstip van de vaststelling van een bestemmingsplan
een weg reeds aanwezig of in aanleg is en de woningen of andere geluidgevoelige
objecten ook reeds aanwezig of in aanbouw zijn. De verplichting tot het uitvoeren van
een akoestisch onderzoek geldt evenmin, indien in dat bestemmingsplan geen
mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere
geluidgevoelige objecten.
Conclusie
Het plangebied biedt de mogelijkheid voor de realisatie van woningen en bijbehorende
infrastructurele voorzieningen. Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit woonstraten met
een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het plangebied ligt in de geluidszone van de
Espelerweg.
Geluidsonderzoek
Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is daarom onderzoek uitgevoerd door
Goudappel Coffeng BV. Dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 4. In de rapportage zijn
de uitgangspunten,resultaten en bevindingen van het akoestisch onderzoek beschreven.
Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkelingen in fase 2a. Tevens is een doorkijk gegeven
naar de geluidssituatie voor fase 2b.
Nieuwe woningen
De exacte situering van de nieuwe woningen is nog niet bekend. Een deel van het
plangebied ligt binnen de formele geluidszone van de Espelerweg. De geluidszone van de
Espelerweg bedraagt 200 meter. Voor deze situatie geldt in beginsel een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wanneer de geluidsbelasting op de gevels van de
nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van
geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Wanneer geluidsreducerende
maatregelen niet worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege stedebouwkundigde,
verkeerskundige, technische of financiële bezwaren, of wanneer deze maatregelen
onvoldoende effect sorteren, is ontheffing voor een hogere waarde mogelijk. Er geldt in
deze situatie een maximale ontheffingswaarde van 63 dB (ervan uitgaande dat de nieuwe
woningen binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden).
Planinterne 30 km/h-wegen
De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn volgens
de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing aan de
normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het
echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30 km/h-wegen
wel te beschouwen.
Reconstructie van bestaande wegen
In fase 2b wordt een rotonde in de Espelerweg gerealiseerd om te voorzien in een extra
aansluiting op plangebied Emmelhage. De aanleg van een rotonde betreft een fysieke
wijziging aan de weg. Daarom is een zogenaamd reconstructieonderzoek in de zin van de
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Wet geluidhinder benodigd. In de rapportage is een doorkijk gegeven naar de te
verwachten geluidssituatie na de realisatie van de rotonde.
Bij een reconstructieonderzoek dient de geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie te
worden vergeleken met de geluidssituatie in de huidige situatie, óf met een eerder
vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze twee waarden is bepalend. Er is sprake
van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder wanneer de
geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt als gevolg van de plannen. In dat geval dient
de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Bij een
reconstructiesituatie geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als ondergrens. De
maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB.
Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving sprake
zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In navolging
van de Wet geluidhinder is sprake van deze indirecte plangevolgen, of gevolgen elders,
wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte
van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. De toekomstige situatie zonder
ontwikkelingen wordt in voorliggend onderzoek de referentie situatie genoemd. Van een
toename van 2 dB of meer is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of
meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling). De Wet geluidhinder stelt geen eisen aan
eventuele geluidsreducerende maatregelen indien er sprake is van gevolgen elders. In het
kader van een goede ruimtelijke ordening kunnen maatregelen echter wel wenselijk zijn.
Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag. Zoals hieronder naar voren komt zijn de
gevolgen echte minimaal, waardoor verder maatregelen niet nodig zijn
Resultaten
Voor de nieuwe woningen geldt ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. De
exacte situering van de nieuwe woningen ligt nog niet vast. Daarom is de geluidssituatie
inzichtelijk gemaakt op basis van geluidscontouren. De geluidscontouren zijn berekend
voor de waarneemhoogten 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het maaiveld.

Geluidscontouren Espelerweg – waarneemhoogte 4,5 meter (inclusief correctie artikel
110g Wgh).
Binnen het groene gebied is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de
Espelerweg lager dan 48 dB. Hier vormt de geluidssituatie ten gevolge van het verkeer op
de Espelerweg geen belemmering voor de realisatie van nieuwe woningen. Alle nieuwe
woningen worden binnen het groene gebied gerealiseerd.
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30 km/h-wegen
De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn volgens
de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing aan de
normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het
echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30 km/h-wegen
wel te beschouwen. Binnen Emmelhage is slechts sprake van geëigend
bestemmingsverkeer op de 30 km/hwegen. Bovendien is de exacte situering van woningen
nog niet bekend. Daarom is niet nader ingegaan op de geluidssituatie langs 30
km/h-wegen. Gezien de hoogte van de verkeersintensiteiten wordt verwacht dat er geen
onacceptabele geluidssituaties langs 30 km/h-wegen ontstaan.
Gevolgen elders
De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de plannen voor
Emmelhage fase 2 is beperkt. In geen geval is sprake van een toename van verkeer van
meer dan 40%. Significante geluidstoenames langs wegen in de omgeving hoeven dan ook
niet verwacht te worden als gevolg van de plannen.
Door de ontwikkeling van fase 2a neemt het aantal verkeersbewegingen op (een deel
van) de Jeanne d’Arclaan met circa 18% toe ten opzichte van de autonome situatie 2026
(situatie zonder ontwikkeling fase 2). Een dergelijke toename van verkeer zorgt voor een
toename van de geluidsbelasting met circa 1 dB.
Dergelijke geluidstoenames zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor. Fase 2b
voorziet in een extra ontsluiting van het plangebied. Het planinterne verkeer wordt
hierdoor meer verdeeld over het plangebied. Ten opzichte van de autonome situatie
ontstaat hierdoor naar verwachting een afname van het aantal verkeersbewegingen op
de Jeanne d’Arclaan (wegvak 6) binnen Fase 1 van Emmelhage.
Doorkijk fase 2b: Rotonde Espelerweg
In het onderzoek is alvast een doorkijk gegeven naar de te verwachten effecten.
Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt, dient een gedetailleerd
reconstructieonderzoek te worden uitgevoerd. Voor de maatgevende woningen op de
meest korte afstand van de rotonde is bepaald of sprake is van een reconstructiesituatie
in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervan is sprake indien de geluidsbelasting ten gevolge
van het verkeer op de Espelerweg in de plansituatie met 2 dB of meer toeneemt ten
opzichte van de huidige situatie.
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in de plansituatie met circa 1 dB toeneemt
ten opzichte van de huidige situatie. In geen geval is sprake van geluidstoenames van 2
dB of meer. Er is dan ook, naar verwachting, geen sprake van een reconstructiesituatie in
de zin van de Wet geluidhinder.
Door de aanleg van de rotonde is tevens sprake van een aanpassing van de
Nieuwlandenlaan. Deze weg betreft een 30 km/h-weg, en behoeft dus geen formele
toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder. Doordat de Nieuwlandenlaan in het
–voorlopige- ontwerp iets in oostelijke richting verschuift, is sprake van een toename van
de geluidsbelasting voor de woning aan de oostzijde van de Nieuwlandenlaan. De
geluidsbelasting ligt na de beoogde aanpassing echter rond de in gezoneerde situaties
geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidssituatie langs de Nieuwlandenlaan is
daarmee naar verwachting niet onacceptabel.
Conclusie
Wanneer buiten de gegeven afstand wordt gebouwd, vormt de geluidsbelasting ten
gevolge van de Espelerweg geen belemmering voor het bouwen van woningen, omdat
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Naar verwachting worden de
nieuwe woningen op grotere afstand van de Espelerweg gerealiseerd.
Tevens is een doorkijk gegeven naar de realisatie van een rotonde in de Espelerweg (fase
2b). Er wordt geen reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder verwacht.
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Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt dient nader onderzoek plaats te vinden.

3.4

Milieuhinder

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden nagegaan
welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen voor gevoelige
functies als wonen.
Doelstelling van het bestemmingsplan is dat bestaande (bedrijfs)activiteiten in beginsel
worden gerespecteerd en geregeld. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening heeft
het geen zin een bestemming te projecteren die vanwege milieuregelgeving niet kan
worden gerealiseerd. Daarnaast dient te worden bezien of sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat (de ‘omgekeerde werking’). Onderzocht moet dus
worden wat – vooral in verband met de nabije aanwezigheid van gevoelige bebouwing of
functies (als wonen)– de uitstralingseffecten van (bedrijfs)activiteiten zijn en of dan in de
nabijheid nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In dat kader worden
in de VNG- brochure 'Bedrijven en milieuzonerin' richtafstanden gegeven. Die afstanden
gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet
worden beoogd, dan kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te
verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). Benadrukt moet worden dat
de richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk (of een
vergelijkbaar omgevingstype) en dat de richtafstanden bij een omgevingstype gemengd
gebied (een gebied met een matige tot sterke functiemenging) kunnen worden verlaagd
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat.
Het ruimtelijk beleid van rijk en provincies biedt gemeenten beleidsvrijheid voor maatwerk
op lokaal niveau. De genoemde VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" is een
hulpmiddel bij de invulling daarvan. De brochure kent Staten van Bedrijfsactiviteiten met
indelingen in categorieën van bedrijven.
Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals
bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en scholen) worden hinder en gevaar
voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare
voorwaarden te vestigen.
In de richtafstandenlijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.
Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie:
milieucategorie

grootste richtafstand

1

10 meter

2

30 meter

3.1

50 meter

3.2

100 meter

De factoren, die hebben geleid tot de indeling in categorieën dienen als indicatief te
worden beschouwd, met dien verstande dat de bepalende "grootste afstand" niet mag
worden overschreden indien daardoor een bedrijfsactiviteit ontstaat die niet meer past
binnen de indeling. De Staat is gebaseerd op het gemiddelde bedrijfstype. Daardoor kan
de milieubelasting van de binnen dit type voorkomende bedrijven onderling nogal
verschillen. Deze verschillen kunnen voortvloeien uit:
bedrijfsgrootte, productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal
productiemedewerkers, terreinoppervlakte en dergelijke;
verouderingsgraad, nieuwe ontwikkelingen;
productiewijze.
Het bestemmingsplan en de milieuregelgeving vormen elkaars complement. Voor zo ver
met behulp van een zonering eventuele overlast voor de omgeving niet voldoende kan
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worden beperkt, kan de toepassing van milieuregelgeving uitkomst bieden.
De mogelijkheden voor bedrijfsvoering worden (vooral) bepaald door milieuregelgeving
(o.a. Activiteitenbesluit, Wet Milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en
het kan voorkomen dat de planologisch geboden gebruiksmogelijkheden dan niet
(maximaal) kunnen worden benut.
Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit bevat algemene milieuregels voor
bedrijven. Inrichtingen die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben
vaak geen milieuvergunning nodig, maar moeten wel voldoen aan de voorschriften van het
besluit. In de huidige systematiek vallen alle Wet-milieubeheerinrichtingen onder de
algemene regels uit het Activiteitenbesluit, tenzij ze zijn uitgezonderd.
Relatie bedrijfsactiviteiten/woningen
In het woongebied mag slechts lichte aan huis verbonden bedrijvigheid plaatsvinden. Dit
betreft dan bedrijfsactiviteiten waar geen of nauwelijks hinder van uitgaat (zoals een
kapsalon of pedicure). De juridische regeling is zodanig opgesteld, dat in het plangebied
geen bedrijvigheid wordt toegestaan die niet past in de directe nabijheid van woningen.
Ontwikkelingsmogelijkheid
In de omgeving van het plangebied is geen sprake van intensieve veehouderij of dergelijke
bedrijven. De voormalige agrische bedrijven aan de Espelerlaan hebben inmiddels allen
woonbestemming en worden ook alszodanig gebruikt. Er zijn geen bedrijven gelegen in de
naaste omgeving van het plangebied. Het plan ligt buiten de richtafstand van omliggende
bedrijven. Hieruit lijkt het aannemelijk te stellen, dat er geen belemmeringen voor de
geplande woonbebouwing bestaan.
In het plangebied ligt wel een uitwerkingsbevoegdheid die een school en een supermarkt
mogelijk kunnen maken. De daadwerkelijke realisering hiervan zal sterk afhangen van de
invulling van de fase 2b. Om die reden wordt voor de uitwerking een nadere
onderzoeksplicht gesteld. Evenals het geluidsonderzoek zal bij een concretere invulling
vande plannen nader onderzoek moeten plaatsvinden naar andere milieuhinder.

3.5

Luchtkwaliteit

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de
Wet Milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende
bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden
vastgesteld, indien:
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer opgenomen
grenswaarde, of;
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden
tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de
desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende
maatregel of een optredend effect, of;
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of;
het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per
01-08-2009).
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit "in betekenende mate" is sprake, indien zich
één van de volgende ontwikkelingen voordoet:

32

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2
a. woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen
bij 2 ontsluitende wegen;
b. infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor
minder congestie);
c. kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg,
200.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
De ontwikkelingen die mogelijk zijn op basis van het voorliggend bestemmingsplan blijven
beneden de criteria zoals deze zijn weergegeven onder a t/m c.
Geconcludeerd kan daarom worden dat de luchtkwaliteit niet zal verslechteren ten
gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan.

3.6

Ecologie

Door Eco Reest BV een verkennend onderzoek naar natuurwaarden ter plaatse van de
Emmelhage fase 2 te Emmeloord uitgevoerd (zie bijlage 5). De natuurwetgeving is per 1
januari 2017 veranderd. De Flora- en faunawet en Wet natuurbescherming 1998 zijn per 1
januari, samen met de Boswet, opgenomen in de Wet natuurbescherming.
De aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar beschermde natuurwaarden is
voorgenomen woningbouw ter plaatse van het onderzoeksterrein en de daarmee
samenhangende bestemmingswijziging.
De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen:
of habitats aanwezig kunnen zijn van middels de Wet natuurbescherming beschermde
dier- en plantensoorten ter plaatse van het onderzoeksterrein;
of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en
plantensoorten;
hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden.
Conclusies
Naar aanleiding van de quickscan Wet natuurbescherming concluderen wij het volgende:
Broedvogels
Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen nesten van vogels worden verstoord of
aangetast op het onderzoeksterrein en de aangrenzende terreinen.
Rugstreeppad
In het plangebied is een greppel aanwezig. Gezien de hoeveelheid soortgelijk habitat in de
directe omgeving is deze van marginaal belang voor de voortplanting van rugstreeppad.
Nadat de onderzoekslocatie bouwrijp is gemaakt, zal het terrein aantrekkelijk zijn als
voortplantingshabitat, op plekken waar ondiepe plasjes ontstaan, en
overwinteringshabitat, op plekken waar rugstreeppad zich in los zand kan ingraven.
Het wegnemen van verblijfplaatsen van rugstreeppad en het doden en verwonden van
individuen van rugstreeppad is wettelijk gezien ontheffingsplichtig.
Geadviseerd wordt het werkgebied af te schermen met behulp van amfibieënschermen,
voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van
schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10
centimeter ingegraven in de grond. Na het plaatsen van de schermen dient het gebied
door een deskundige op het gebied van amfibieën te worden doorzocht. Aanwezige dieren
moeten worden gevangen en overgezet naar geschikt gebied in de directe omgeving. Het
wegvangen en overzetten moet buiten het kwetsbare overwinteringsseizoen gebeuren.
Deze loopt globaal van half oktober tot en met maart.
Aanbevelingen en advies
Wij achten nader onderzoek naar de rugstreeppad niet noodzakelijk, omdat uit de
literatuurstudie blijkt dat deze soort algemeen aanwezig is in de gehele Noordoostpolder
en ook in de directe omgeving van het plangebied gemeld is. Wel adviseren wij dat er een
bestemmingsplan (vastgesteld)
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ontheffing van de Wet Natuurbescherming wordt aangevraagd voorafgaand aan de
bouwwerkzaamheden. Tevens achten wij ecologische begeleiding door een deskundige op
het gebied van de rugstreeppad noodzakelijk voorafgaand en tijdens de
bouwwerkzaamheden.
Vogels
Het is mogelijk dat er vogels gaan broeden in het open land. Alle broedgevallen zijn
beschermd in de Wet Natuurbescherming. Indien de werkzaamheden starten buiten het
broedseizoen (en doorlopen tot in het broedseizoen) hoeven er geen extra maatregelen
genomen te worden. Door de werkzaamheden voorafgaand van het broedseizoen te
starten zullen vogels een locatie buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden kiezen om
te broeden.
Sommige vogelsoorten zoals scholekster, kleine plevier en witte kwikstaart zijn
pioniervogels bij uitstek en broeden graag op een bouwrijp gemaakt terrein. Om dergelijke
vogels af te schrikken te gaan broeden of indien de werkzaamheden binnen het
broedseizoen starten, dienen de volgende maatregelen getroffen te worden om een
overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen:
De vegetatie dient voor aanvang van het broedseizoen en tijdens het
broedseizoenkort gemaaid en kort gehouden te worden tot aanvang van de
werkzaamheden. Door de korte vegetatie wordt het terrein minder geschikt als
broedlocatie;
Het terrein dient vanaf 15 dagen voorafgaand aan het broedseizoen 1 keer per dag te
worden betreden met honden of een voertuig tot aanvang van de werkzaamheden.
Vogels zullen de betreding opmerken en zoeken geschikter terrein om te broeden.
Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk
van de soort en van de klimatologische omstandigheden.
Om een overtreding te voorkomen wordt tevens geadviseerd om, indien van toepassing,
de bomen en struiken voor de start van het broedseizoen te verwijderen. Ook heeft het
de voorkeur dat het terrein vanaf 15 dagen voorafgaand aan het broedseizoen één keer
per dag tot aanvang van de werkzaamheden wordt betreden met honden of een voertuig.
Hierdoor zullen vogels een geschikter terrein zoeken om te broeden.
Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht
houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten

3.7

Archeologie

Archeologische waarden worden in toenemende mate in de planvorming betrokken. Een
instrument hiervoor is de Archeologische monumentenkaart (AMK), hierop zijn de bekende
en gewaardeerde vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische
monumenten bekend.
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afbeelding U its nede Beleids advies kaart

Complementair aan deze kaart is de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB)
voor het grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente
Noordoostpolder in 2007 ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden een
hoge, een gematigde, dan wel een lage verwachtingskans op archeologische vondsten
hebben. Verder is op de kaart aangegeven waar zich scheepswrakken bevinden en welke
gebieden een archeologisch monument betreffen. De door de gemeenteraad vastgestelde
ABB geeft aan in welke gebieden er onderzoek gedaan moet worden en in welke gebieden
onderzoek achterwege kan blijven.
Conclusie
Op basis van de beleidsadvieskaart kan gesteld worden dat voor een gedeelte van het
gebied een 'lage archeologische verwachting' en voor een gedeelte een 'gematigde
archeologische verwachting' geldt. De blauwe arcering op de beleidsadvieskaart geeft aan
dat er voor het plangebied in het verleden ten behoeve van bestemmingsplan 'Emmelhage
2004' reeds uitgebreid archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.
Het archeologisch adviesbureau RAAP heeft destijds voor het gehele plangebied
Emmelhage een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 6. De
gemeente heeft vervolgens het bureau Vestigia opdracht gegeven tot het evalueren van
het onderzoeksrapport van RAAP, zie bijlage 6
RAAP heeft een Archeologische Verwachtingenkaart van het plangebied gemaakt. Hieruit
blijkt dat er in het plangebied zeer verspreid locaties met hoge archeologische
verwachtingen voorkomen. Op basis van de evaluatie van Vestigia kan worden
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geconcludeerd dat archeologische vindplaatsen niet zijn aangetoond, hooguit dat op een
aantal plaatsen binnen het plangebied sprake is van een matig hoge verwachting en dat
het voorkomen van locaties met hoge verwachting in het plangebied circa 50% is.
In het zuidwesten van het plangebied acht RAAP op basis van een reliëfkaart van de
ondergrond een strandwalafzetting aanwezig met een breedte van circa 400 meter. Toen
het omringende landschap al verdronken was, vormde de strandwal nog een
(bewoonbare) hoogte. Het zuidwesten van het plangebied is daarom door RAAP
aangemerkt als locatie met een hoge archeologische verwachting.
Volgens de evaluatie door Vestigia moet evenwel betwijfeld worden of de gehanteerde
reliëfkaart een goed beeld van de ondergrond geeft. Consequentie hiervan is dat
vraagtekens geplaatst moeten worden bij de aangegeven archeologische
verwachtingswaarden.
De Grontmij heeft een waarderend booronderzoek uitgevoerd in het westelijk deel van het
plangebied.
Uit de gezeefde monsters zijn geen duidelijke primaire archeologische indicatoren te
voorschijn gekomen. De enige secundaire archeologische indicatoren die in enige mate
voorkwamen, bestonden uit deeltjes houtskool. Aan de hand van verspreidingskaarten
van het houtskool zijn enkele concentratiegebieden vastgesteld waar mogelijk nader
onderzoek zou moeten plaatsvinden.
Vestigia heeft het rapport van de Grontmij getoetst (zie bijlage 7) De conclusie luidt, dat
de kans dat in het gebied waardevolle archeologische resten aanwezig zijn minimaal is.
Het hele gebied heeft in bijna 1.000 boringen nog geen enkele eenduidige indicatie
opgeleverd.
In bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' wordt op basis van deze conclusies gesteld dat de
gemeente, na de genoemde onderzoeken, aan de toetsingspraktijk heeft voldaan.
Maatschappelijk, maar ook onderzoekstechnisch, is het niet verantwoord om op basis van
de resultaten van de beide veldonderzoeken, het verkennend en het nader
inventariserend onderzoek, nog aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. De
gemeente heeft in alle redelijkheid gedaan wat verwacht mocht worden. Deze conclusie is
destijds afgestemd met de provinciaal archeoloog.
Nader archeologisch onderzoek is op basis van deze onderzoeken niet noodzakelijk. Het
opnemen van een aanlegvergunningplicht in de bestemmingsplanregels kan daarom
achterwege blijven.
Tijdens de uitvoering kunnen in het plangebied toch archeologische waarden worden
aangetroffen. In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, artikel 53, lid 1 is
aangegeven dat de uitvoerder de plicht heeft om eventuele archeologische vondsten
tijdens de werkzaamheden te melden bij het college van B&W.

3.8

Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. De cultuurhistorisch-landschappelijke
waarde van de Noordoostpolder is groot. Tegelijkertijd is er heel duidelijk de behoefte om
te blijven verbeteren. Bovendien wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe
ontwikkelingen, die zorgvuldig een plek moeten krijgen in het landschap. Het
cultuurhistorisch erfgoed van Nederland bestaat uit monumentale panden, historische
zichtlijnen, kenmerkende landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het
cultuurhistorisch erfgoed geeft een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom
is bescherming van deze elementen van belang.
Locatie Emmelhage fase 2
De kavels en de directe omgeving waarop de beoogde uitbreiding van Emmelhage, fase 2,
is gesitueerd kent een aantal karakteristieken die kenmerkend zijn voor de
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Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de zichtbaarheid daarvan, draagt het bij aan de
herkenbaarheid van de Noordoostpolder en daarmee haar bijzondere identiteit.
De geplande ligging van de uitbreiding borduurt voort op de westelijke grens van
Emmelhage. Het neemt als nieuwe westelijke grens de oorspronkelijke kavelsloot en als
noordelijke grens de Onderduikerstocht. Als zuidelijke grens is ervoor gekozen om afstand
te bewaren tot de oorspronkelijke erven aan de Espelerweg. Het geheel beslaat daarmee
ongeveer een hele oorspronkelijke landbouwkavel. Door te kiezen voor deze begrenzing
respecteert de uitbreiding het modulaire systeem van verkaveling van de polder en maakt
dit na realisatie ook zichtbaar.
Verkaveling
Deze oorspronkelijke verkaveling bestaat uit een regelmatig raster dat gebaseerd is op de
in die tijd meest rationele agrarische verkaveling: 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. De kavels zijn aan de achterzijde
begrensd door een tocht. Het erf van ca. 1 ha. is gesitueerd aan de weg in de hoek van
de kavel, naast de kavelsloot, alleen of in clusters van 2, 3 of 4 erven. Deze modulaire
opbouw vormt een basis ontwerpprincipe van Noordoostpolder en is hieronder verbeeld.

Watersysteem
Het geheel van kavelsloten, tochten en vaarten vormen het watersysteem van de polder.
In het plangebied vinden we zowel kavelsloten terug als ook een tocht, de
Onderduikerstocht. Het watersysteem kent een vorm van hiërarchie die kenmerkend is
voor het polderontwerp; van kavelsloot naar tocht, naar vaart. Deze hiërarchie in het
polderontwerp is eveneens een basis ontwerpprincipe van de Noordoostpolder. De functie
van het watersysteem was daarnaast tweeledig. Het zorgde enerzijds voor de
ontwatering van de polder en anderzijds voor het vervoer van landbouwproducten. Met
de gekozen inrichting en begrenzing van het plangebied wordt het watersysteem ingezet
als een kwaliteit die het oorspronkelijke ontwerp blijvend zichtbaar maken.
De erven
In de stedenbouwkundige opzet van fase 2 is er bewust voor gekozen om de erven aan
de Espelerweg een vrije ligging te geven. Hiermee blijft de oorspronkelijke verkaveling en
opzet zichtbaar en beleefbaar ook naar de toekomst. Deze erven hebben op zichzelf ook
een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting van de polder.
Uit het aantal erven aan de Espelerweg en de grootte ervan valt ook af te lezen hoe
groot het bedrijf oorspronkelijk bij uitgifte was. De Bedrijven met minder dan 24 hectare
kregen een boerenerf van 0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van 24 hectare en groter
bestemmingsplan (vastgesteld)
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werden erven van 0,9 tto 1,0 hectare ingepland. Dit was bovendien gebaseerd op een
functionele analyse van de inrichting van het boerenerf door landschapsarchitect
Bijhouwer. Kortom de grootte van de erven hier zegt iets over de oorspronkelijke omvang
en uitgifte van het bedrijf. In dit geval erven van 0,7 ha met bedrijfsomvang van 12 ha.,
halve kavels dus.
Deze kleinere landbouwbedrijven werden voorzien van op traditionele wijze gebouwde
boerderijen, waarbij de schuur en de pachterswoning onder één kap werden
samengebracht. Hiervan werden zeven typen ontworpen, afhankelijk van de omvang en
het type bedrijf. Binnen het plangebied gaat het om type J. Deze waren bestemd voor
zuivere akkerbouwbedrijven en bedrijven met een graslandverplichting van maximaal 2/6.
Dit type was 10 m breed en had een lengte van 23,62 (hier het geval) tot 33,48 m
afhankelijk van de omvang en had een rechte topgevel. Hun indeling vertoonde veel
verwantschap met de Brabantse langgevelboerderij. Daarbij lagen alle onderdelen van de
bedrijfsruimte achter elkaar met grote inrijdeuring in de lange gevel.
Wat verder opvalt is de aanwezigheid van de min of meer volwassen erfsingels. Ook deze
singels zijn een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent een
vaste maatvoering. Het type beplanting was deels afhankelijk van de ondergrond. Het
doel was vooral om beschutting te creëren in het open vlakke polderland en een stukje
menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een belangrijk element
op het schaalniveau van de polder als geheel. Samen met de omlijsting van de dorpen
vormen het groene eilanden in een open agrarische bedrijfsruimte.
Het geheel van de bebouwing en volwassen erfsingels en het feit dat deze erven in het
verleden niet zijn uitgebreid, leveren redelijk gave erven op en geven daarmee een
bijzonder mooi en compleet beeld op van hoe een erf bedoeld was. Ondanks dat de
meeste erven aan de Espelerweg inmiddels een woonfunctie hebben, zijn veel van de
hiervoor genoemde kenmerken nog zichtbaar en beleefbaar.
Ook de oorspronkelijke entree van het erf met de witte dampalen is nog enigszins intact.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de nieuwe invulling van het gebied.

3.9

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. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder
externe veiligheid. Het Minister van Infrastructuur en Mlieu coördineert het
overheidsbeleid voor externe veiligheid.
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
1. inrichtingen.
2. vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
3. vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.
3.9.1 Inrichtingen
De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden
beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) regels
gesteld. Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden:
of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten
enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden
risico;
of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle
inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.
In en rond het plangebied zijn geen inrichtingen waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden.
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Dientengevolge geldt dat er ten aanzien van het voorliggend plangebied geen risico's
zijnals bedoeld in het Bevi.
3.9.2 Buisleidingen
In of rond het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen waardoor gevaarlijke stoffen
worden getransporteerd.
3.9.3 Vervoer gevaarlijke stoffen
De routering gevaarlijke stoffen wordt sinds 1 augustus 1996 geregeld in de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (Wvgs). Als verplichte route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
kunnen rijks-, provinciale en gemeentewegen worden aangewezen. Op basis van artikel
18 van deze wet is de gemeenteraad bevoegd wegen of weggedeelten aan te wijzen
waarvoor een routeplicht geldt. Deze route dient echter aan te sluiten op die route, die in
dat kader door het rijk en de provincie is vastgesteld.
Voor Emmeloord is er geen route aangewezen. In dit geval dient altijd de kortste route
vanaf het hoofdwegennet snelweg) naar het afleverpunt gezocht te worden. De
intensiteit van mogelijke transporten is echter dermate laag dat er - gezien de aard van
de vervoerde stoffen - geen problemen zijn ten aanzien van dit aspect in Emmeloord.
Uit het Basisnet Weg blijkt dat zowel geen van de in de directe omgeving aanwezige
wegen alsook de in het plangebied gelegen wegen een 10-6 -risicocontour heeft.
Emmeloord vormt ook geen (mogelijk) aandachtspunt voor het groepsrisico.
Uit het Basisnet Water blijkt dat er evenmin wateren in de directe omgeving van
Emmeloord zijn die een plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 of een (mogelijk)
aandachtspunt vormt voor het groepsrisico.
Emmeloord is niet gelegen in de nabijheid van een spoorlijn. Vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor vormt in dit kader dan ook geen risico voor de planontwikkeling.
3.9.4 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er voor vaststelling van bestemmingsplan 'Emmeloord,
Emmelhage - fase 2' geen bezwaren zijn wat betreft het omgevingsaspect externe
veiligheid.

3.10 Besluit Milieueffectrapportage
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang vroegtijdig en
volwaardig in de plan- en besluitvorming in te brengen. De m.e.r. is altijd gekoppeld aan
een besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie of een bestemmingsplan. Een m.e.r. is een
procedure, waarbij een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten (verkeer, geluid,
natuur, water, etc.) wordt uitgevoerd. Een m.e.r.-beoordeling is een toets om te
beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden,
waarvoor een m.e.r. nodig is.
In het Besluit milieueffectrapportage (in het vervolg Besluit m.e.r.) zijn in de bijlage,
onderdeel C en D activiteiten opgenomen, waarbij op grond van artikel 7.2, lid 1, sub b
van de Wet milieubeheer besloten moet worden of bij de voorbereiding van het plan of
besluit voor die activiteiten een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Hierin
is onder andere "de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen" (categorie D 11.2) als
m.e.r. beoordelingsplichtig aangeduid. Bij stedelijke ontwikkelingen gaat het om de
realisatie van woningen, bedrijven, winkelcentra en parkeerterreinen.
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De in dit bestemmingsplan voorgenomen activiteit, heeft een omvang van 135 woningen
en 12 hectare. Het blijft daarmee ruimschoots onder de relevante drempelwaarden van
een oppervlakte van 100 ha of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer
woningen. Het moederplan Emmelhage 2004 komt wel aan de 2000 woningen of meer.
Hiervoor is destijds dan ook wel een Milieueffectrapportage uitgevoerd.
Omdat het hier een slechts een lichte herijking (naar beneden) betreft van het aantal
woningen en een wijziging van de indeling van het plangebied kan worden afgezien van
een nieuwe beoordeling. De conclusies en aanbevelingen uit het moederplan (en
bijbehorende Milieuffectrapportage) blijven onverminderd van toepassing.

3.11 Parkeren en verkeer
Ontsluiting autoverkeer
Fase 2a en 2b van Emmelhage worden aan zuidzijde begrensd door de Espelerweg en aan
de oostzijde door de Mathilde Wibautsingel en de Lindberghsingel. De eerst uit te voeren
Fase 2a wordt ontsloten via de bestaande ontsluiting van Emmelhage fase 1.
In fase 2b worden naast extra woningen ook ontwikkelingen zoals een supermarkt en een
school mogelijk gemaakt. Om die op de juiste wijze te ontsluiten zal in fase 2b een nieuwe
ontsluiting door middel van een rotonde mogelijk worden gemaakt. Deze is planologisch al
mogelijk maar wordtdus later uitgevoerd.
Woonbuurten
De woonbuurten in Emmelhage worden ingericht als 30 km/h gebied confom de principes
van Duurzaam Veilig. Hierbij gelden
functionaliteit
homogeniteit: voorkom grote verschillen in massa, richting en snelheid tussen diverse
verkeersdeelnemers;
herkenbaarheid: het gewenste verkeersgedrag wordt ondersteund door de inrichting;
vergevingsgezindheid: de inrichting biedt ruimte om fouten op te vangen;
Parkeren
Voor de verschillende parkeernormen per functie wordt verwezen naar bijlage 9.
Parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals opritten en garages, telt gedeeltelijk mee bij
het parkeeraanbod. Ook hiervoor wordt verwezen naar de Nota Parkeernormen.

3.12 Handhaving
Politiek en samenleving onderkennen steeds nadrukkelijker de cruciale rol van handhaving
bij het met elkaar verbinden van werkelijkheid en regels. Met dit groeiend besef van het
belang van handhaving en de jurisprudentie in het bestuursrecht waarin steeds meer de
beginselplicht tot handhaven is uitgesproken, wordt de noodzaak van een
handhavingsbeleid benadrukt.
Een vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmingsplan. Bij het
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ontwikkelen van de standaardregels voor de dorpen is daarom gekozen voor een zo helder
mogelijke juridische methodiek. De regels zijn zo geredigeerd, dat deze in de
toetsingspraktijk goed hanteerbaar zijn. Regels dienen duidelijke normen te bevatten die
niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn en tevens actueel en controleerbaar zijn.
In 2005 heeft de gemeenteraad de kaderstellende nota 'integrale handhaving'
vastgesteld. De handhavingsnota wordt gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma waarin
staat aangegeven op welke wijze de handhaving vorm krijgt en hoe deze wordt
uitgevoerd. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Een belangrijk
speerpunt in het beleid is de handhaving van de bouw- en gebruiksregels van
bestemmingsplannen.
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Hoofdstuk 4 Het plan
4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bestemmingen die voor de in het plangebied
aanwezige gronden zijn gekozen. Voor zover nodig worden deze bestemmingen en de
daarbij behorende regels in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

4.2

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' is vastgesteld in 2005. De wijk wordt gefaseerd
ontwikkeld. Voor fase 1 zijn gedurende de afgelopen tien jaar verschillende actualisaties
van het bestemmingsplan doorgevoerd om aansluiting te vinden bij de gewijzigde
marktomstandigheden en de woonwensen die bij een nieuwe tijd horen. Fase 1 nadert zijn
voltooiting. Om deze reden wordt Emmelhage fase 2 nu ook opgepakt. Als eerste zal
Emmelhage fase 2a op de markt gezet worden. De gronden onder fase 2a zijn volledig in
handen van de gemeente Noordoostpolder. Ook voor dit plangebied is behoefte aan een
actueel planologisch kader waarin het plan uitgewerkt wordt in overeenstemming met de
gewijzigde marktomstandigheden en stedenbouwkundige inzichten.
In het plan worden uitsluitend woningen mogelijk gemaakt. Voor detailhandel en
maatschappelijke voorziening worden ten zuiden van het plangebied ruimte gereserveerd.
Zodra de mogelijke invulling van fase 2a voltooid is en duidelijkheid is omtrent fase 2b kan
dit ofwel in een zelfstandige planologische procedure ofwel bij het bestemmingsplan voor
fase 2b meegenomen worden. Er is in in het voorliggende bestemmingsplan wel rekening
gehouden met mogelijke richtafstanden op grond van milieuzonering rond deze functies,
parkeeropgaven en verkeersbewegingen.
In de wijk zijn de straten ruim opgezet en bieden ruimte voor groen.
Het bestemmingsplan regelt het gebruik van de gronden en opstallen in een gebied met
een woonwijk, waterpartijen en groenvoorzieningen dat aan de de westzijde aansluit op
de reeds gerealiseerde fase 1 van Emmelhage.

4.3

Gebiedsbeschrijving

4.3.1 Structuur
Anders dan in het moederplan uit 2004 en het daarbij behorende stedenbouwkundige plan
is fase 2 niet meer het schanier tussen het boswonen (fase 1) en het polderwonen (fase
3 e.v.). De milieu's centrum- en waterwonen zijn voor deze fase komen te vervallen.
Gekozen is om aan te sluiten bij de fase boswonen. Hierbij zijn de twee flauw gebogen
lijnen (het Abel Tasmanpad en de Jeanne d'Arclaan) doorgetrokken in de nieuwe fase.
De functie en vormgeving van deze beide lijnen, respectievelijk fietspad en woonlaan,
worden doorgezet. Deze beide lanen worden gekruist door woonstraten die in westelijke
richting de verdraaiing uit het plan proberen te halen. De straten lopen naar het zuiden
toe uit op een bos / groenstructuur. In de woonstraten worden diverse boomsoorten en
beplantingswijzen door elkaar gebruikt. Hierdoor wordt een losse en onvoorspelbare sfeer
bereikt.
Ook in deze fase worden de verschillende woningtypes met elkaar gecombineerd. In basis
is overal het realiseren van een twee onder één kapper mogelijk, met uitzondering van de
noordelijke rand. Aan de randen van deze fase kan de twee onder één kapper
uitgewisseld, gecombineerd worden met een vrijstaande woning. In het hart van deze
fase is de realisatie van een rij-woningen mogelijk.

42

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

morfologie E mmelhage (2 0 0 4 )

morfologie E mmelhage, fas e 2 (2 0 1 7 )
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afbeelding interne onts luiting

4.3.2 Beeldkwaliteit
Algemeen
Om het gewenste ambitieniveau daadwerkelijk te kunnen realiseren is het van belang
aandacht te besteden aan beeldkwaliteit. Separaat van dit plan wordt een
Beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin criteria ten aanzien van uitstraling en architectuur
worden vastgelegd voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Het
Beeldkwaliteitsplan zal gelijktijdig met dit bestemmingsplan worden vastgesteld door de
gemeenteraad en daarmee toegevoegd worden aan de Welstandsnota.
Sfeerimpressies
Het plan kent vier verschillende welstandsgebieden. Drie gebieden zijn verdeeld over de
randen en het middengebied, twee gebieden worden op accentlocaties gebruikt om met
uitstraling en architectuur het plangebied te verbijzonderen. Aan de randen wordt
aansluiting gezocht bij het bestaande beeldkwaliteitsplan, hiermee wordt zoveel mogelijk
geprobeerd het bestaande beeld van de wijk door te zetten. Alleen wordt wel gezocht
naar een extra verbijzondering om het woningtype in het hier en nu te plaatsen.
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afbeelding verdeling kleur en materiaalgebruik

De oost en zuid rand:
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Het middengebied:
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Accentlocaties:
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4.4

Bestemmingen en aanduidingen

De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn:
Gemengd
Groen
Verkeer
Water
Woongebied
Woongebied - Uit te werken
(zie voor nader toelichting paragraaf 5.3)
Voorts is in het plan sprake van gebieds-, functie-, bouw en maatvoeringsaanduidingen.
De aanduidingen worden in de regels verklaard.
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Hoofdstuk 5 De regels
5.1

Algemeen

De regels vormen met de verbeelding het juridisch bindend element van het
bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2'.

5.2

De regels

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze geven
aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe
er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal regels zo
beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk noodzakelijk is.
Bij het opstellen van de planregels is rekening gehouden met de Wabo, (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht), die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. Deze wet
beoogt de samenvoeging van stelsels, zodat een samenhangende beoordeling van
activiteiten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit: de
omgevingsvergunning.
Ingevolge de Wabo is ook een amvb (algemene maatregel van bestuur) uitgevaardigd
waar ten aanzien van daarin aangewezen activiteiten geen verbod geldt. Die amvb
(Besluit omgevingsrecht) kan worden gezien als een opvolger van het Besluit
bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.
In dit bestemmingsplan is ingespeeld op bovengenoemde regelgeving met
begripsbepalingen (onder andere achtererfgebied) en regels met betrekking tot
vergunningvrij bouwen en gebruik.
Het kan in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen
gewenst is. Hiertoe worden dan afwijkingsbepalingen (voorheen: ontheffingsbepalingen)
opgenomen.
De bevoegdheid om af te wijken van bepaalde normen is gebaseerd op artikel 3.6, lid 1,
onder c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze flexibiliteitsbepaling maakt
afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming
gehandhaafd dient te blijven. Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient het betreffende
bevoegd gezag bij afwijkingen de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te
wegen belangen zorgvuldig te vergaren.
De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels.
2. Bestemmingsregels.
3. Algemene regels.
4. Overgangs- en slotregels.
In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven
op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.
In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt
bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden
per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld.
Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen
evenals de bepalingen voor de verschillende gebieden waar ook nog een
wijzigingsbevoegd van toepassing is.. Deze bepalingen zijn om redenen van leesbaarheid
en raadpleegbaarheid in een afzonderlijk hoofdstuk ondergebracht.
In hoofdstuk 4 komen het overgangsrecht en de slotregel aan de orde.
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5.3

Nadere toelichting op de regels

Gemengd
De bestemming 'Gemengd' geeft invulling aan een supermarkt en een school. Deze
functies worden specifiek bestemd. Omdat de invulling nog niet concreet is en gedeeltelijk
afhankelijk is van de invulling van fase 2b, blijft het mogelijk om binnen het
bestemmingsvlak te schuiven met beide functies.
In het geval dat invulling met deze functies helemaal geen doorgang kan vinden is een
wijzigingsbevoegdheid (wetgevingzone - wijzigingsgebied 4) opgenomen om de gemengde
bestemming te wijzigen naar de bestemming wonen met een maximum van 14 woningen.
Groen
De groenvoorzieningen die structuurbepalend zijn voor het plangebied zijn als zodanig
bestemd. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer voet- en fietspaden,
speelvoorzieningen, water en dergelijke toegestaan. De voor 'Groen' bestemde gronden
die liggen aan de noordkant van het plangebied (in het verlengde van de noordelijk
gelegen ontsluitingsweg) kunnen,door middel van een wijzigingsbevoegdheid
(wetgevingzone - wijzigingsgebied 1), worden gewijzigd in de bestemming 'Verkeer'. Dit
om een eventuele doortrekking van de noordelijke ontsluitingsweg hiermee mogelijk te
maken. Met het oog op het voorkomen van eventueel hiervan afkomstige geluidhinder
voor de aan deze gronden grenzende geluidgevoelige functies biedt de
wijzigingsbevoegdheid tevens de mogelijkheid om een geluidwerende voorziening aan te
leggen. De hoogte hiervan mag maximaal 3 meter bedragen. De voor 'Groen' bestemde
gronden in het zuiden van het plangebied kunnen door middel van een
wijzigingsbevoegdheid (wetgevingzone - wijzigingsgebied 3) worden gewijzigd in de
bestemming 'Verkeer' ten behoeve van een rotonde.
Verkeer
Deze bestemming heeft betrekking op alle (openbare) verkeers- en parkeervoorzieningen
in het plangebied. De bestemmingsomschrijving is ruim van opzet, wat inhoudt dat naast
wegen en paden ook groenvoorzieningen mogelijk zijn. Deze meer globale wijze van
bestemmen maakt enige flexibiliteit binnen het openbaar gebied mogelijk.
Water
Hoofdwatergangen, waterpartijen en overige waterhuishoudkundige voorzieningen zijn als
zodanig bestemd. Ook bruggen, duikers, beschoeiingen en dergelijke zijn toegelaten. De
watergang die de fases 2a en 2b scheidt en het plangebied van noord naar zuid
doorkruist is een wijzigingsbevoegdheid (wetgevingzone - wijzigingsgebied 2) opgenomen
om de bestemming te wijzigen in 'Woongebied' en 'Verkeer'. Op het moment dat fase 2b
wordt uitgevoerd zal deze watergang overbodig zijn. De wijzigingsbevoegdheid mag
echter pas worden gebruikt wanneer de procedure voor 'Woongebied - uit te werken' in
gang wordt gezet.
Woongebied
In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat deze gronden primair zijn bestemd voor
wonen in woonhuizen. Gelet op de definitie van woonhuizen is sprake van gebouwen die
slechts één woning omvatten.
Binnen de de bestemming woongebied zijn ten behoeve van de hoofdbestemming ook
tuinen, paden, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieiningen, wegen en
parkeervoorzieningen toegestaan. Deze wijze van bestemmen geeft het plan de nodige
flexibiliteit bij de definitieve inrichting van het gebied.
In de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde. Bij gebouwen wordt nader onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen
enerzijds (de woonhuizen) en bijbehorende bouwwerken anderzijds. Onder bijbehorende
bouwwerken worden bijgebouwen, aan- en uitbouwen, alsmede bouwwerken met een dak
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begrepen.
Voor vrijstaande objecten geldt dat zelfstandige bewoning wordt aangemerkt als een
gebruik in strijd met het bestemmingsplan.
Voor mantelzorg geldt een speciale regeling (algemene gebruiksregel).
Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Om stedenbouwkundige
redenen kunnen bouwaanduidingen zijn aangegeven.
Voorts zijn regels gesteld voor wat betreft de maximale hoogtes, kapvormen, de breedte
van woningen en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.
Aan de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken zijn twee maxima verbonden: de
50%-norm en het aantal m2. De 50%-norm is een beperking op de bouwmogelijkheden op
kleine percelen, het maximale aantal m2 is een rem op de bouwmogelijkheden op grote
percelen. Bij het berekenen van de toegestane bebouwing geldt de oppervlakte van het
zogenaamde achtererfgebied.
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevel of het
verlengde daarvan en, ingeval er sprake is van een naar een weg gekeerde zijgevel, over
een afstand van 2,5 meter achter het verlengde van de voorgevel, mag ten hoogste 2,5
meter bedragen. Deze bepaling is met name van belang voor erfscheidingen.
Gebouwen mogen mede worden gebruikt voor beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis,
mits de woonfunctie als hoofdfunctie aanwezig blijft (gemeentelijke beleidsnotitie 'werken
in de woonomgeving' (2001)). Onder beroepsuitoefening aan huis wordt onder meer
verstaan het verlenen van diensten op administratief, maatschappelijk, juridisch,
(para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen gebied. Deze
regeling vloeit voort uit de jurisprudentie zoals die zich heeft ontwikkeld ten aanzien van
aan huisgebonden beroepen. Bij twijfelgevallen zal aansluiting moeten worden gezocht bij
deze jurisprudentie.
Voor zowel beroeps- als bedrijfsuitoefening aan huis zijn eisen opgenomen die de
inpasbaarheid in de woonomgeving dienen te waarborgen. Zo is bepaald dat ten hoogste
30% van de oppervlakte van de woning en ten hoogste 60% van de bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt voor de activiteit tot een maximum van 75 m2. Tevens
dient de activiteit geen afbreuk te doen aan de uitstraling van de woning en dient er
geen nadelige invloed te zijn op het woon- en leefmilieu. Ook is een onevenredige
toename van de parkeer-/verkeersdruk niet geoorloofd en is detailhandel niet toegestaan.
Tenslotte dient de activiteit aan huis door de bewoner te worden uitgeoefend, wat
tevens inhoudt dat geen personeel in dienst mag worden genomen.
Woongebied - Uit te werken
Deze bestemming betreft het door burgemeester en wethouders uit te werken
woongebied. Totdat het plan is uitgewerkt geldt er een bouwverbod, waarvan afgeweken
kan worden als er sprake is van een ontwerpuitwerkingsplan. Voor de procedure geldt de
Wet ruimtelijke ordening.
Binnen de bestemming woongebied zijn ten behoeve van de hoofdbestemming ook tuinen,
paden, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieiningen, wegen en
parkeervoorzieningen toegestaan. Beroepen en bedrijven aan huis zijn mogelijk, gelijk de
wijze waarop deze binnen de bestemming 'Woongebied' van toepassing is.
Het totale aantal te bouwen woningen binnen de bestemming 'Woongebied - uit te
werken' mag niet meer dan 150 bedragen.
Anti-dubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te
voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat
reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom
bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt
betrokken.
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Algemene gebruiksregels
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit
van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met
de bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende
duidelijk is.
Bepaald is dat het gebruik van behorende bouwwerken bij een woning ten dienste van
bewoning door een persoon die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de
niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de woning, is toegestaan (zogenaamde
mantelzorg).
Algemene aanduidingsregels
Onder deze bepaling vallen de hiervoor genoemde wijzigingsbevoegdheden. De regels
bevatten de voorwaarden waaraan de wijzigingen moeten voldoen.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op
ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de
belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine afwijkingen
(maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart aangegeven maten,
kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en ander zich niet
beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of noodzakelijk kan
blijken, zijn deze regelen in beginsel op alle bestemmingen van toepassing.
Het afwijken mag geen automatisme zijn. Het bevoegd gezag zal afwijkingen zorgvuldig
moeten afwegen en motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Overgangsregels
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het
overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk
gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit
verloren gaat is volledige herbouw toegestaan.
Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het
tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit
strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot.
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Hoofdstuk 6 Maatschappelijke en economische
uitvoerbaarheid
6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In de toelichting van een bestemmingsplan moet ook zijn neergelegd een beschrijving van
de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het
bestemmingsplan zijn betrokken.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen, voor
een periode van 6 weken. Voorts is een informatiebijeenkomst georganiseerd. De
ontvangen inspraakreacties worden hieronder weergegeven en voorzien van een
gemeentelijke reactie.
Het plan worden daarnaast voor vooroverleg aangeboden aan onder meer de provincie
Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. De uitkomsten daarvan worden vervat in dit
hoofdstuk.
Van de provincie Flevoland is in het kader van het artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) geen overlegreactie ontvangen. Van het waterschap Zuiderzeeland is in
het kader van artikel 3.1.1. Bro een overlegreactie ontvangen. Deze reacties geven geen
aanleiding tot het aanpassen van de opzet van het onderliggende stedenbouwkundig
plan. Wel hebben de reacties gezorgd voor een aangepaste onderbouwing in de
toelichting van het bestemmingsplan. Zo is een uitgebreide waterparagraaf toegevoegd.
Zienswijzen
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat door een ieder zienswijzen omtrent
het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' heeft vanaf 27 juli 2017
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een
ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar te
maken (artikel 3.8 Wro). Gedurende deze periode zijn er 5 zienswijzen ingediend.
Een samenvatting van deze zienswijzen, alsmede een beantwoording van de zienswijzen
is opgenomen in bijlage 14. De zienswijze hebben geen aanleiding gegeven tot een
aanpassing van het bestemmingsplan.
Ambtshalve is besloten om enkele aanpassingen aan het plan door te voeren. De
aanpassingen zijn in bijlage 15 verwoord.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een wijzigingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f
van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het
plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan
vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling
6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te
stellen indien:
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen
gronden anderszins verzekerd is;
het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c,
4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13,
tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Voor dit plan is voor fase 2a een grondexploitatie opgesteld die is opgenomen in bijlage
13.
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Bij de uitwerking van fase 2b zal bij het uitwerkingsplan een grondexploitatie opgesteld
worden. Hiervoor zal de gemeente de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf moeten
verwerven. Hierbij wordt gebruik gemaak van de mogelijkheid van verkoop via een
voorkeurspositie, de zogenaamde reallocatieprocedure.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
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Nota van Uitgangspunten Stedenbouwkundige
Uitwerking Emmelhage, fase 2a
Inleiding
Aan de noordzijde van Emmeloord bevindt zich de uitbreidingswijk Emmelhage. Op dit
moment vindt de uitgifte van de eerste fase volop plaats. Omdat ongeveer 80% van deze
fase bebouwd is, heeft de stuurgroep Emmelhage op 15 juni 2015 besloten te starten
met de uitwerking van de tweede fase van Emmelhage. Basis voor de uitwerking zijn de
workshop en schetsverkenning ‘een nieuwe richting voor Emmelhage’ d.d. 6 maart 2009
(zie bijlage 1).

Emmelhage, fase 2

Deze Nota van Uitgangspunten dient voor het uitwerken van de schetsverkenning naar
een stedenbouwkundig raamwerk voor Emmelhage, fase 2a en een bestemmingsplan.

Beschrijving situatie
Plangrenzen
Het plangebied van Emmelhage blijft ongewijzigd en is terug te vinden in het vigerende
bestemmingsplan ‘Emmelhage 2004’ dat in februari 2005 is vastgesteld.
Het plangebied wordt omsloten door de Banterweg aan de oostzijde, de Espelerweg aan
de zuidzijde en de Onderduikerstocht aan de noordzijde.

Ruimtelijke situatie
Het landschap van de Noordoostpolder is het product van een rationeel en eenduidig
ontwerp voor een agrarische samenleving. De agrarische verkaveling weerspiegelt de
toenmalige opbouw van de maatschappij; grote, middelgrote en kleine boeren. Clusters
van voormalige arbeiderswoningen wisselen het ritme van boerderijen af. De
standenmaatschappij is in het landschap gestold en daarmee is het landschap een
monument van een vervlogen samenleving.
De agrarische verkaveling is opgebouwd uit kavels van 300 bij 800 meter, sloten, wegen
en een ritme van bebouwing en erfbeplanting, afgewisseld met open ruimtes. Deze open
ruimtes dienen, bij voorkeur, onbebouwd te blijven.
Een tweede element uit de ruimtelijke planopzet van de Noordoostpolder is de
geborgenheid van de kernen door een bosrand. De dorpen liggen in een immense vlakte

waar de wind vrij spel heeft. De dorpen zijn daarom in de luwte van een bos neergelegd,
niet alleen als windbreker, maar ook om een gevoel van geborgenheid en intimiteit te
geven. Het dorpsbos van Emmeloord is het Emmelerbos, dat deels in het plangebied
Emmelhage ligt.

Uitgangspunten (startpunt)
De eerste fase van Emmelhage nadert zijn afronding. De ruimtelijke opzet van deze fase
vormt een gegeven voor de opzet van fase 2a. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei
2009 haar voorkeur uitgesproken voor de uitwerking van model ‘Eilandenrijk’ (zie bijlage
1).
Het model ‘Eilandenrijk’ moet gezien worden als een ontwikkelingsrichting. Belangrijke
uitgangspunten van dit model zijn:
- Eenheid met de eerste fase, als ook aansluitende gebieden (de Erven,
Emmeloord-Centrum en het polderlandschap) door middel van ruimtelijke
dragers.
- Geleidelijke overgang van de woonwijk naar de polder aan de noordzijde (hetzij
door de introductie van water, hetzij door de introductie van het polderlandschap
in de woonwijk).
- Gefaseerde uitvoering mogelijk.
- Ruime flexibiliteit aan invulling van woonmilieus mogelijk, zonder aantasting van
het ruimtelijk totaalbeeld.
- Mogelijkheid om na elke fase de ontwikkeling te stoppen en/of voort te zetten.
- Geen concurrentie met andere ruimtelijke ontwikkeling (o.a. Centrum-Schil).
Belangrijk aspect in de uitwerking van het stedenbouwkundig raamwerk is de gefaseerde
realisatie van Emmelhage. Onderstaande fasering wordt onderscheiden.

fasering Emmelhage

Product
Stedenbouwkundig raamwerk Emmelhage, fase 2a
Onder
-

een stedenbouwkundig raamwerk wordt verstaan een plan waarin wordt bepaald:
Welke gronden uitgeefbaar en niet uitgeefbaar zijn.
De infrastructuur, incl. parkeren.
De waterhuishouding.
De groenstructuur.
De grootte en hoogte van kavelblokken.

Het stedenbouwkundig raamwerk moet voldoende flexibiliteit bieden aan de invulling van
de tweede fase. Het gaat hierbij om het bieden van flexibiliteit, zodat ingespeeld kan
worden op de woningmarkt van de toekomst. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:
- Architectuur.
- Woonmilieus / leefstijlen en woonwensen. (zie ook bijlage 2)
- Vorm van opdrachtgeverschap.
- Woningtype en kavelgrootte.

Functies
Woningbouwprogramma
Uitgangspunt voor het woningbouwprogramma is de wens om vraaggestuurd en
toekomstgericht te ontwikkelen. Hierbij wordt aangesloten bij de programmaruimte uit
de Woonvisie (Woonvisie Noordoostpolder 2.0 – Vernieuwing van binnenuit, pag. 34).
Doel is een gedifferentieerd woningbouwprogramma voor Emmelhage, fase 2a.
Uit recent onderzoek vloeit de volgende bandbreedte in het woningbouwprogramma
voort (zie bijlage 2).
- Percentage vrijstaande kavels:
20 – 25%
- Percentage twee-aaneen kavels:
40 – 50%
- Percentage rijwoningen:
30 – 35% (>% hiervan huur)
Uitgangspunt voor de inrichting is een woningdichtheid van ongeveer 10 woningen per
hectare, waarbij een diversiteit aan woonmilieus mogelijk is. Het stedenbouwkundig
raamwerk moet daarnaast ruimte bieden aan een hoog percentage particulier
opdrachtgeverschap. Hiermee houdt de gemeente de uitgifte van de kavels in zo veel
mogelijk in eigen hand. De verwachte bouwproductie zal rond de 30 en 40 woningen per
jaar liggen.

Woonmilieus

Woonmilieus Emmelhage

Voorzieningen
Anders dan in het vigerende bestemmingsplan zal in het stedenbouwkundig raamwerk
voor de tweede fase geen rekening worden gehouden met maatschappelijke en
commerciële voorzieningen.

Bereikbaarheid
Ontsluiting
Emmelhage moet een wijk worden met een duurzaam veilige verkeersstructuur. De
ontsluiting van de wijk is hiervoor mede bepalend. De leefbaarheid en verkeersveiligheid
worden voor het grootste gedeelte bepaald door de routes van het autoverkeer.
Onnodige verkeersbewegingen moeten daarom voorkomen worden. Emmelhage moet
ontsloten worden op de Banterweg en Espelerweg, deels door de nog aan te leggen
rondweg.
In alle fasen van het project dient de wijk namelijk vanuit minimaal twee locaties
bereikbaar te zijn. Daarnaast geldt dat de aansluiting op de omringende wegen op een
veilige manier dient te worden vormgegeven. De doorstroming op de omliggende wegen,
maar ook in Emmelhage, moet gewaarborgd blijven.
De maximale snelheid in Emmelhage is 30 km/u.

Openbaar vervoer
Emmelhage grenst aan de zuidzijde aan een lokale lijn die Emmeloord verbindt met de
kernen, Espel, Creil en Rutten. Aan de oostzijde grenst een regionale lijn die Emmeloord
verbindt met Lemmer.

Uitsnede routenetkaart

De busroutes komen vanaf de Espelerlaan, de Espelerweg op. Vlak voor deze kruising
bevinden zich bestaande haltes. Ook op de Espelerweg ter hoogte van de Hannie
Schaftweg en op de Banterweg ter hoogte van de aansluiting van Emmelhage en
Waterland bevinden zich bushaltes.
Voor Emmelhage zijn logische, veilige en rechtstreekse langzaam verkeersroutes naar de
bestaande bushaltes gewenst.

Langzaam verkeer
Het stimuleren van langzaam verkeer draagt direct bij aan de verkeersveiligheid en
leefbaarheid. Voor langzaam verkeer betekent dit, dat routes van Emmelhage naar bijv.
Emmeloord – Centrum, scholen en sportvoorzieningen, logisch, veilig en rechtstreeks
moeten zijn. Specifieke aandacht moet hierbij uitgaan naar de inrichting van oversteken
bij de nieuwe aansluiting op de Espelerweg.

Parkeren
In de tweede fase van Emmelhage worden de volgende parkeernormen gehanteerd.

Parkeernorm Emmelhage (bron: CROW publicatie 317)

Garages, carport en opstelplekken mogen niet altijd volledig worden gerekend in de
parkeerbalans. Daarom moet er hierbij rekening worden gehouden met een
correctiefactor.

Correctiefactor parkeren (bron: CROW publicatie 317)

Aansluiting met Emmelhage, fase 1
Het verkeersysteem van Emmelhage, fase 2a moet aansluiten op het verkeerssysteem
van de eerste fase. Het belangrijkste aspect waarmee rekening gehouden moet worden,
is de hoofdfietsroute uit de eerste fase, het Abel Tasmanpad. Deze fietsroute is geheel
autovrij.

Openbare ruimte
Kwaliteitsniveau
Voor Emmelhage wordt aangesloten bij het standaard kwaliteitsniveau uit het BOR. Dit
betekent dat het kwaliteitsniveau voor de inrichting van de openbare ruimte, na
overdracht naar de beheerorganisatie, op niveau C ligt.

Ambitiethema beplanting (bron: CROW)

Groen
Zoals overal in de polder is het wenselijk om de tweede fase ook in te pakken in groen.
Zo zal de hoofdstructuur (ontsluiting) een groen karakter moeten krijgen en zal groen
met een hoge gebruikswaarde gecentreerd in of geconcentreerd aan deze fase gepland
moeten worden. De realisatie van kleine snippers moet voorkomen worden.
Inrichtingseisen:
- Bij bomen in bestrating, minimale solitaire plantplaats van 3.50 x 3.50 m.
- Bij bomen in groen, minimale plantstrookbreedte van 3.00 m.
- Geen hoeken groter dan 60o in gazons in verband met maaibaarheid.
- Logische beheersgrenzen, aansluitend aan bijv. paden, sloten, hekken en hagen.
- Helling van taluds maximaal 1:3.

Juridisch en planologisch kader
Voor de realisatie van fase 2a zal het bestemmingsplan Emmelhage 2004 voor deze fase
herzien moeten worden. De contouren van het vigerende bestemmingsplan zijn globaal
gevolgd, het geplande programma voor deze fase bevat alleen een totaal ander opbouw
en typologieën. Qua systematiek zal aangesloten worden bij de onlangs vastgestelde
herziening. Hierin zijn de kavels zoveel mogelijk geclusterd in woongebieden en alleen de
hoofdontsluitingen bestemd met de bestemming verkeer. Hiervoor wordt gekozen omdat
het ruimte geeft aan de invulling van de straatprofielen. De strikte scheiding tussen
trottoir, parkeren en groen kunnen flexibeler uitgevoerd worden, mocht de verdeling aan
woningtypologiën hierom vragen.

Milieu
Geluid
Onderdeel van het plangebied is de Espelerweg, een provinciale weg met een
snelheidsregime van 60 km/u. Het snelheidsregime is vooruitlopend op de aanleg van de
rondweg wel al verlaagd, het oorspronkelijke snelheidsregime was 80 km/u. De weg is
conform het nieuwe regime nog niet opnieuw ingericht. Zo moeten bijv. de nieuwe
kantstrepen nog aangebracht worden. Voor het bestemmingsplan zal ook bij het huidige
snelheidsregime een geluidsonderzoek plaats moeten vinden, wonen is immers een
geluidsgevoelige functie. Uit het onderzoek moet blijken of de voorkeursgrenswaarde van
48 dB door deze weg wel of niet wordt overschreden en of hierdoor de zuidelijke
bebouwingsmogelijkheden ingekort moeten worden.

Lucht
De woonwijk groeit door de uitbreiding met fase 2a niet tot een aantal boven de 1.500
woningen. In fase 1 is ruimte voor 725 kavels, fase 2a voegt hier maximaal 130 aan toe.
Hierdoor zal de luchtkwaliteit in Emmelhage niet in betekende mate verslechteren.

Duurzaam Bouwen
Alle woningen in fase 2a dienen energie neutraal, dan wel klimaat neutraal gebouwd te
worden. Reden hiervoor is de wettelijke verplichting om in 2020 energie neutraal te
bouwen. Door de looptijd van het bestemmingsplan, 10 jaar, en het verwachte
bouwtempo, 45 woningen per jaar, startend vanaf 2017, doorkruizen de geldigheid van
het bestemmingsplan en het uitgiftetempo deze datum.
Uitgangspunten voor de stedenbouwkundige uitwerking zijn hierdoor zon georiënteerd
bouwen; de voordeur op het noorden, het grootste glas- en dakvlak op het zuiden. Op
deze wijze is samen met mechanische maatregelen (bijv. zonnepanelen, WKO, etc.) een
energie neutrale woning te realiseren.

Bodem en water
Voor het gehele plangebied Emmelhage is in het kader van het vigerende
bestemmingsplan bodemonderzoek verricht. Zowel in het kader van vervuiling als ook als
onderdeel van de watertoets. In het onderzoek zijn geen significante
onoverkomelijkheden aangetroffen. Mogelijk is het wel verstandig het onderzoek in het
kader van de Watertoets nog eens te actualiseren. Dit in verband met mogelijk nieuwe
toetsingsmiddelen rondom klimaatadaptatie (de Stress-test).

Archeologie
Volgens de Archeologische beleidskaart ligt fase 2a in een gebied met een gematigde
archeologische verwachting. Hierdoor is voor het bestemmingsplan een nader onderzoek
nodig. In het kader van het vigerende bestemmingsplan is onderzoek gedaan voor het
totale plangebied, fase 1 – 6. Uitkomst van dit onderzoek is dat er voor het totale
plangebied een minimale kans is op archeologische resten. Nader onderzoek hoeft
daarom ook niet plaats te vinden.

Overig
Kabels en leidingen
Kabels en leidingen worden naar aanleiding van het stedenbouwkundig raamwerk
ingepast. Er hoeft in de uitwerking geen rekening mee gehouden te worden.

Planeconomie
Als belangrijk uitgangspunt voor de planvorming van Emmelhage, fase 2a is gesteld dat
het plan haalbaar moet zijn. Dit betekent dat de kosten-batenanalyse van het plan
positief moet zijn.

Bijlagen
Bijlage 1:

model ‘Eilandenrijk’

Bijlage 2:

de effectieve vraag (bron: SmartAgent, februari 2015)

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

Bijlage 2
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Watertoets

bestemmingsplan (vastgesteld)

datum
16-2-2017
dossiercode 20170216-37-14661

Geachte heer/mevrouw Alex Klijnstra,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.
Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl
_________________________________________________________________________
Uitgangspuntennotitie normale procedure
1. Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf
2.1. Thema veiligheid
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde
Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde
Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.
Het plangebied ligt niet buitendijks.
Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
2.2. Thema Voldoende Water
2.2.1 Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

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

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd.
Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van waarbij 5,5% van
* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied
verschillen.
Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.
Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.
In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.
Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

Ontwerprichtlijnen bij aanleg nieuw water en kunstwerken
Permanent watervoerende watergangen in het stedelijk gebied dienen te voldoen aan een technisch profiel en hebben een
minimale waterdiepte van 1,2 m bij streefpeil, een minimale bodembreedte van 1 m en een talud van 1:3 of flauwer. Grotere
waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil. In het geval een Stedelijk Waterplan is
vastgesteld, wordt uitgegaan van in het plan aangegeven profielen per gebruiksfunctie. Voor de dimensionering van sloten,
vaarten en tochten in het landelijk gebied wordt de legger van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.
Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte
van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.
Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) richting gemaal of bergingslocatie hebben de duikers een maximale opstuwing
van 2 cm. en bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel. De bodem van de duiker ligt minimaal 10 cm. boven de
waterbodem. Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.
De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) voor duikers en
onbeschoeide watergangen bedraagt:
●
●
●
●

0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond
0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen
0,20 - 0,50 m/s voor grof zand
0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:
- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.
Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.
In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor
de berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.
Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.
2.2.3 Anticiperen op watertekort
Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.
Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.
Randvoorwaarde(n)
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.
De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.
In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.
In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:
●
●
●
●
●

de noodzaak van het gebruik;
besparingsmogelijkheden;
optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
alternatieve bronnen;
de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.
Randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen
ten behoeve van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten
behoeve van warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000
m3/jaar. Het waterschap is verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten
gemeld worden bij het waterschap. In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt
bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en voor een
vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van
de onttrekking op verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.
Ten behoeve van de planontwikkeling is een bronnering nodig waarbij het grondwater wordt weggepompt om werkzaamheden
in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren. Dit moet gemeld worden en in bepaalde gevallen is een
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland of via het
Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.

Er wordt in het plan mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte-koude-opslag. Het is voor de aanleg van
grondwaterverpompende systemen wettelijk verplicht hiervan melding te doen en voor grote systemen (>10 m3 per uur) een
vergunning aan te vragen. De provincie Flevoland iheeft haar bevoegdheden gedelegeerd aan de Omgevingsdienst Flevoland

en Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Voor meer informatie over bodemenergie kunt u met hen contact opnemen via
telefoonnummer: 088-6333000 of kijk op website: www.ofgv.nl.
Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.
2.3. Thema Schoon Water
2.3.1 Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.
Uitgangspunt
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.
Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van
wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor
verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het
waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen
worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.
In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.
Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.
Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.
Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.
Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.
Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.
Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte
tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen
noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.
Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).
Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]
2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.
Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.
Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap. Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende en
gecertificeerde materialen toegestaan. Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de materialen niet-oxydeerbaar zijn.
2.3.3 Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.
Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.
Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.
Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
Randvoorwaarde(n)
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.
In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

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

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding
___________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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bestemmingsplan (vastgesteld)

Beschrijving van het watersysteem
1. Veiligheid/Waterkeringen
Het plan ligt niet binnen de kern-, vrijwarings- of buitenbeschermingszone van een
waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de
veiligheid van een waterkering.
2. Voldoende Water
Wateroverlast
Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 2’ biedt in twee te ontwikkelen
fasen ruimte voor het bouwen van ongeveer 270 woningen. Ten opzichte van de huidige
situatie neemt de hoeveelheid verhard oppervlak bij het uitbreiden van de woonwijk
Emmelhage in fase 2 significant toe door het aan te leggen stratenplan en de te bouwen
woningen. Dit geeft in het kader van het principe “waterneutraal bouwen” aanleiding
compenserende maatregelen te treffen om piekafvoeren te kunnen opvangen.
Als handreiking heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap
Zuiderzeeland hiervoor op 11 juli 2013 het “Waterkader” vastgesteld. Voor het
vaststellen van de benodigde ruimte voor het realiseren van de compenserende
maatregelen hanteert het waterschap de bergingsnorm. Volgens de bergingsnorm geldt
voor het “peilgebied Emmelhage” bij een netto toename van de verharding een extra
benodigde waterberging van 5%.
Voor het vaststellen van de benodigde wateropgave voor Emmelhage, fase 1 is indertijd
gebruik gemaakt van de door het waterschap gehanteerde afvoernorm. Bij de
afvoernorm wordt voor de maximale afvoer uit het gebied uit gegaan van de landelijke
afvoernorm van 1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd van eens in de
100 jaar. In vergelijking tot het aangelegd verhard oppervlak in Emmelhage, fase 1 zijn
de aangelegde waterpartijen dusdanig ruim gedimensioneerd dat bij een toename van
verhard oppervlak van de te ontwikkelen woonwijk Emmelhage, fase 2 deze in de
bestaande waterpartijen kan worden gecompenseerd.
Onderstaande berekening maakt deze compensatie duidelijk:
Aanwezige verharding:
stratenplan na voltooiing in Emmelhage, fase 1:
100.778 m2
800 woonkavels
128.370 m2
Totaal
229.148 m2
De benodigde compensatie als gevolg van toename verharding in Emmelhage, fase 1 is
229.148 x 5% = 11.460 m2
Het aanwezig wateroppervlak van 83.522 m2 in Emmelhage, fase 1 compenseert
ruimschoots de toename van het verhard oppervlak. De aanwezige waterpartijen in fase
1 zijn voldoende toereikend om ook het toenemend verhard oppervlak voor Emmelhage,
fase 2 te compenseren. In de eerste deelfase voor fase 2 neemt het verhard oppervlak
met 47.239 m2 toe. Hiervoor is een waterberging nodig van 5% x 47.239 m2 = 2.362
m2. Dit oppervlak is voldoende beschikbaar in de aangelegde waterpartijen in fase 1.
Fase 2a
Totaal oppervlak verharding
Woningen:
Rijtjeswoningen
48 x 110 m2 = 5.280 m2
2/1 kap
70 x 165 m2 = 11.550 m2
Vrijstaand
22 x 225 m2 = 4.950 m2
Totaal verhard oppervlak woningen
Totaal verhard oppervlak verharding + woningen

25.459 m2

21.780 m2
47.239 m2

Fase 2 b
Totaal oppervlak verharding
Woningen:
2/1 kap
76 x 165 m2 = 12.540 m2
Vrijstaand
37 x 225 m2 = 8.325 m2
Totaal verhard oppervlak woningen
Totaal verhard oppervlak verharding + woningen

18.220 m2

20.865 m2
39.085 m2

In de eerste deelfase 2a wordt gewacht met het aanleggen van de waterpartijen (zie afb.
1 in de bijlage). Het is vanuit de waterkwaliteit en woonbeleving niet wenselijk in de
voorlopige situatie doodlopende watergangen aan te leggen. In de eerste deelfase (2a)
voor fase 2 wordt het zuidelijke deel van het plangebied nog verpacht als akkerland,
waardoor deze waterpartij nog niet kan worden meegenomen in het opgezet peilvak van
het aanwezig stedelijk water. In de bouwrijpfase voor deelfase 2b wordt 23.520 m2
water aangelegd (zie afb. 2 in de bijlage) en voldoet dan ruimschoots aan de hiervoor
vastgestelde bergingsnorm (47.239 + 39.085= 86.324 m2 x 5% = 4.316,2 m2 < 23.520
m2).
Goed functionerend watersysteem
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren
van het gewenste peil) ondergaat door te wachten met uitbreiding van de waterpartijen
in de eerste deelfase van fase 2 geen wijzigingen.
In Emmelhage bevindt zich een goed functionerend watersysteem. De aangelegde
aaneengesloten waterpartijen staan met elkaar in verbinding om in het plan een
gestuurde circulatie mogelijk te maken. Bij de aan te leggen waterpartijen in fase 2
wordt rekening gehouden deze eveneens onderdeel te laten uitmaken van het al
bestaande circulatieplan van fase 1.
In het bestaande circulatieplan bevindt zich ter hoogte van de watergang ten noorden
van de John Daltonhage en Mathilde Wibautsingel zowel een pompinstallatie als een
vaste stuw. Ten behoeve van een continue verversing van de waterpartij slaat de pomp
(capaciteit 90 m3/uur) gemiddeld om de dag aan om water vanuit de Onderduikerstocht
peilgestuurd in het stedelijk water in te laten. Bij een peil van -5,23 m NAP in de
stedelijke waterpartij wordt water ingelaten. De pomp schakelt zich uit bij een peil van 5,18 m NAP. Op dezelfde locatie wordt het ingelaten water door middel van een
eveneens aanwezige vaste V-stuwconstructie met een geïnstalleerde overlaathoogte op
circa – 5,20 m NAP teruggevoerd naar de Onderduikerstocht. Het inlaten en aflaten van
water bewerkstelligt een gestuurde watercirculatie in het watersysteem en zorgt voor
voldoende doorspoeling. Om de waterkwaliteit op het gewenst niveau te houden wordt
naast de in- en aflaat voorziening het water voldoende ververst door de aanwezige
uitmondingen van de regenwaterriolen.
Bij het bouwrijpmaken van eindfase van fase 2 worden de waterpartijen aangelegd.
Uitbreiding van de gesloten waterpartijen blijven dan een sluitend geheel vormen met de
al bestaande waterpartijen (zie afb. 2 in de bijlage), waardoor de gestuurde
watercirculatie binnen Emmelhage intact blijft.
Voordat de bestaande kavelsloot binnen het plangebied Emmelhage fase 2 kan worden
gedempt, wordt in de eerste deelfase op de bestaande kavel tussen Espelerweg 8-I en 8II een nieuwe kavelsloot gegraven (zie afb. 1 in de bijlage). Het streefpeil van het
omliggende oppervlaktewatersysteem in het plangebied blijft voor zowel de zomer- als
de winterperiode gehandhaafd op -5,70 m NAP. De kavelsloot blijft voor de
aangrenzende landbouwkavel nodig om de huidige drooglegging in stand te houden.
In het gesloten watersysteem van Emmelhage fase 1 is sprake van een gestuwd peilvak,
waarbij gebruik is gemaakt van een flexibel peil, dat vrij kan variëren tussen -5,35 m

NAP en -5,05 m NAP. Bij een waterstand boven -5,05 m NAP vindt afvoer plaats en bij
onderschrijding van -5,35 m NAP wordt water vanuit de Onderduikertocht ingelaten.
Tijdens de te realiseren eindfase voor Emmelhage fase 2 worden de waterpartijen
aangelegd. In deze fase wordt voor het realiseren van de circulatie in het aan te leggen
watersysteem parallel aan de sloot van de aangrenzende landbouwkavel de stedelijk
waterpartij gegraven, onderdeel uitmakend van het gestuwd peilvak variërend tussen 5,35 m NAP en -5,05 m NAP.
De huidige landbouwkavel voor Emmelhage fase 2 heeft een maaiveldhoogte van circa 4,35 m NAP. Bij het bouwrijpmaken van Emmelhage fase 2 wordt het maaiveld
opgehoogd naar circa -3,90 m à 4,00 m NAP. Rekening houdend met het streefpeil voor
Emmelhage van -5,20 m NAP voldoet het te ontwikkelen plan aan de minimale
drooglegging voor stedelijk gebied van 1,20 meter, rekening houdend met het hiervoor
gehanteerd normaalwaternormpeil (N.W. - normpeil). Er zijn geen structureel nadelige
gevolgen aanwezig voor en door (grond)water in de omgeving.
Schoon water
Goede structuur diversiteit
De inrichting van het bestaande watersysteem verandert niet, waardoor het bestaande
ecologisch gezond watersysteem behouden blijft.
Goede oppervlaktewaterkwaliteit
(zie goed functionerend watersysteem)
Goed omgaan met afvalwater
Het regenwater kan aangemerkt worden als relatief schoon en wordt door middel van
“schoon” regenwaterriolen direct afgevoerd worden naar het stedelijk oppervlaktewater.
De regenwaterriolen bieden de mogelijkheid om eventueel naast regenwater ook
drainagewater vanaf de woonpercelen af te voeren naar het stedelijk water.
Het af te voeren stedelijk afvalwater in fase 2 wordt onder vrijverval aangesloten op het
bestaande gemeentelijk rioleringsstelsel fase 1 en afgevoerd naar het centraal aangelegd
rioolgemaal ter plaatse van de driesprong Einsteinhage, Johanna Naberhage en
Pleismanhage. Via het rioolgemaal wordt het in te zamelen afvalwater afgevoerd naar de
afvalwaterzuivering te Tollebeek.

Afb. 1: Watersysteem Emmelhage – fase 2a

Afb. 2: Watersysteem Emmelhage – fase 2b
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Geluidsbelasting t.g.v. Espelerweg

1
Inleiding

De gemeente Noordoostpolder werkt aan de realisatie van nieuwe woningen in plangebied Emmelhage, aan de noordzijde van Emmeloord. Binnen fase 1 van Emmelhage is inmiddels een groot deel van de woningen gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen voor fase 2 van Emmelhage. Een impressie van de ligging van fase 2 is indicatief weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: Indicatieve ligging fase 2 van het plangebied Emmelhage

De ontwikkeling van Emmelhage fase 2, vindt stappen plaats. Het betreft:
■ Fase 2a: In deze fase worden circa 140 woningen mogelijk gemaakt en worden deze
ontsloten via de bestaande ontsluiting.
■ Fase 2b: In deze fase worden naast extra woningen, mogelijk ook nog extra ontwikkelingen zoals een supermarkt mogelijk gemaakt. Onderdeel van fase 2b is ook een
aansluiting van het plangebied op de Espelerweg.
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Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is akoestisch onderzoek benodigd. De
gemeente Noordoospolder heeft Goudappel Coffeng BV opdracht verleend voor het uitvoeren van het benodigde onderzoek. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, resultaten en bevindingen van het akoestisch onderzoek beschreven. Hierbij ligt de
nadruk op de ontwikkelingen in fase 2a. Tevens is een doorkijk gegeven naar de geluidssituatie voor fase 2b.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader rond akoestisch onderzoek beschreven en is de relatie met de plannen gelegd. De uitgangspunten van het onderzoek zijn uiteengezet in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten gepresenteerd. De rapportage sluit af met
de conclusies in hoofdstuk 5.
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2
Wettelijk kader

2.1

Wettelijk kader

2.1.1

Zonering

In de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Uitzonderingen hierop zijn de wegen:
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
■ waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur.
De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de
weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied (zie tabel 2.1).
wegligging binnen

wegligging buiten

stedelijk gebied

stedelijk gebied

aantal rijstroken
2

200 m

250 m

3 of 4

350 m

400 m

n.v.t.

600 m

5 of meer

Tabel 2.1: Breedte geluidszone per wegtype

2.1.2

Geluidscriteria

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij akoestisch onderzoek uitgevoerd
dient te worden. In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria weergegeven waaraan in deze
verschillende situaties moeten worden voldaan.
binnenstedelijke situatie

buitenstedelijke situatie

maximale
woning

www.goudappel.nl

maximale

weg

streefwaarde

ontheffing

streefwaarde

nieuw

nieuw

48 dB

58 dB

48 dB

53 dB

bestaand

nieuw

48 dB

63 dB

48 dB

58 dB

bestaand

in reconstructie

48 dB

68 dB

48 dB

68 dB
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ontheffing

binnenstedelijke situatie

buitenstedelijke situatie

maximale
woning
nieuw

maximale

weg

streefwaarde

ontheffing

streefwaarde

bestaand

48 dB

63 dB

48 dB

ontheffing
53 dB

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder

2.2

Het plan in relatie tot het wettelijk kader

Nieuwe woningen
De exacte situering van de nieuwe woningen is nog niet bekend. Een deel van het plangebied ligt binnen de formele geluidszone van de Espelerweg. De geluidszone van de
Espelerweg bedraagt 250 meter voor een buitenstedelijke situatie. Wanneer de woningen binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd is er sprake van een binnenstedelijke situatie en is daarmee sprake van een geluidszone van 200 m.
Voor nieuwe woningen geldt in deze situatie geldt in beginsel een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wanneer de geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen
hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van geluidsreducerende
maatregelen te worden onderzocht. Wanneer geluidsreducerende maatregelen niet worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege stedebouwkundigde, verkeerskundige, technische
of financiële bezwaren, of wanneer deze maatregelen onvoldoende effect sorteren, is
ontheffing voor een hogere waarde mogelijk. Er geldt in deze situatie een maximale ontheffingswaarde van 63 dB (ervan uitgaande dat de nieuwe woningen binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden).

Planinterne 30 km/h-wegen
De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing
aan de normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
kan het echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30
km/h-wegen wel te beschouwen.

Reconstructie van bestaande wegen
In fase 2b wordt een rotonde in de Espelerweg gerealiseerd om te voorzien in een extra
aansluiting op plangebied Emmelhage. De aanleg van een rotonde betreft een fysieke
wijziging aan de weg. Daarom is een zogenaamd reconstructieonderzoek in de zin van de
Wet geluidhinder benodigd. In voorliggende rapportage is een doorkijk gegeven naar de
te verwachten geluidssituatie na de realisatie van de rotonde. De beoogde rotonde is (indicatief) weergegeven in figuur 2.1
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Figuur 2.1: Beoogde nieuwe rotonde Espelerweg (indicatief) Emmelhage fase 2b

Bij een reconstructieonderzoek dient de geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie
te worden vergeleken met de geluidssituatie in de huidige situatie, óf met een eerder
vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze twee waarden is bepalend. Er is sprake
van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder wanneer de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt als gevolg van de plannen. In dat geval dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Bij een reconstructiesituatie geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als ondergrens. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB.

Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In
navolging van de Wet geluidhinder is sprake van deze indirecte plangevolgen, of gevolgen elders, wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie
ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. De toekomstige situatie
zonder ontwikkelingen wordt in voorliggend onderzoek de referentie situatie genoemd.
Van een toename van 2 dB of meer is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt
met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).
De Wet geluidhinder stelt geen eisen aan eventuele geluidsreducerende maatregelen indien er sprake is van gevolgen elders. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
kunnen maatregelen echter wel wenselijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag.
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3
Uitgangspunten

3.1

Rekenmethode

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het Rekenen Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met het
programma GeoMilieu, versie 3.11.
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de geluidsbelasting, een correctie toegepast van -5 dB voor wegen met een representatieve
snelheid van minder dan 70 km/h en -2 dB voor de wegen met een snelheid van
70 km/h of hoger.
In artikel 3.5 van het RMG2012 is aangegeven dat, voor wegen met een representatieve
snelheid van 70 km/h of hoger, een correctie mag worden toegepast voor stille banden.
Voor conventionele asfaltverharding geldt hiervoor een correctie van -2 dB en voor afwijkende asfaltverhardingen zoals ZOAB betreft de correctie -1 dB. In voorliggend onderzoek
is uitgegaan van de toe te passen correctie conform artikel 3.5 van het RMG2012.

3.2

Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel gemeente
Noordoostpolder. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde etmaalintensiteiten
(weekdaggemiddelde). De situering van wegvakken is weergegeven in figuur 3.1.
wegvak

huidige situatie Autonome situa2015 (mvt/etm)
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plansituatie

plansituatie

tie 2026

2026 fase 2a

2026 fase 2b

(mvt/etm)

(mvt/etm)

(mvt/etm)

1. Espelerweg

3.700

4.000

3.900

4.300

2. Espelerweg

4.550

5.350

5.200

5.400

3. Espelerweg

6.650

7.300

7.150

7.950

4. Espelerweg

6.650

8.300

8.150

7.900

5. Nieuwlandenlaan

2.850

2.700

2.600

2.550

6. Jeanne d’Arclaan

1.050

2.250

2.650

1.450
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wegvak

huidige situatie Autonome situa2015 (mvt/etm)

7. nieuwe ontslui-

n.v.t.

plansituatie

plansituatie

tie 2026

2026 fase 2a

2026 fase 2b

(mvt/etm)

(mvt/etm)

(mvt/etm)

n.v.t.

n.v.t.

3.150

tingsweg fase 2b

Tabel 3.1: weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (afgerond op 50-tallen)

Figuur 3.1: Situering wegvakken

Verkeersverdeling
Voor geluidsberekeningen is de verkeersverdeling van belang. Deze gegevens zijn ontleend aan het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek uit 2013 (gebaseerd op telcijfers
c.q. het actuele verkeersmodel van de gemeente). In tabel 3.2 zijn de verkeersverdelingen weergegeven.
dagperiode avondperiode nachtperiode
lichte motorvoertuigen

91,0%

95,0%

middelzware motorvoertuigen

3,9%

1,6%

89,5%
3,6%

zware motorvoertuigen

5,1%

3,4%

6,9%

Tabel 3.2: Gehanteerde verkeersverdeling

Wat betreft de geluidsberekeningen is verder rekening gehouden met een gemiddelde
uurintensiteit (t.o.v. het etmaal) van 6,5% voor de dagperiode (7-19h), 3,5% voor de
avondperiode (19-23h) en 1,0% voor de nachtperiode (23-7h).

Maximum snelheden
Voor de gehanteerde snelheden is aangesloten op de geldende maximum snelheden. Ter
hoogte van het plangebied is voor de Espelerweg uitgegaan van een maximum snelheid
van 60 Km/h.
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3.3

Omgevingskenmerken

Wegdekverharding
De wegen die centraal staan in dit onderzoek zijn momenteel voorzien van een normale
asfaltverharding (het zogenoemde referentiewegdek in geluidsberekeningen). Dit geldt
ook voor de toekomstige situatie.

Hoogteligging
Zowel de wegen als de woningen (bestaand en nieuw) zijn gesitueerd op maaiveldniveau.

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping
De reflectie van de bebouwing is meegenomen in het onderzoek. De reflectie en overdrachtsdemping van de omgeving is volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift voorgeschreven wijze doorgerekend.
Voor plangebied Emmelhage, fase 2 is uitgegaan van een half hard/half zachte bodem
(bodemfactor 0,50).

Rotondecorrectie
Voor de toekomstige rotonde in de Espelerweg (fase 2b) is rekening gehouden met het
extra geluid als gevolg van optrekkend/afremmend verkeer op de rotonde doormiddel
van een rotondecorrectie.

Geluidscontouren
De exacte situering van de nieuwe woningen ligt nog niet vast. Daarom is de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt op basis van geluidscontouren. De geluidscontouren zijn berekend voor de waarneemhoogten 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het maaiveld.

Situering van waarneempunten
Ten behoeve van de beoogde aanleg van de rotonde in de Espelerweg is een doorkijk
gegeven naar de te verwachten geluidssituatie. Hierbij zijn vier maatgevende woningen
rond de beoogde locatie voor de rotonde beschouwd. Op deze punten is het invallend
geluidsniveau berekend op een waarneemhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter, representatief voor de eerste en tweede bouwlaag van de woning. Figuur 3.2 geeft een indruk
van de situering van waarneempunten.

Figuur 3.2: Situering waarneempunten
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4
Resultaten

4.1

Nieuwe woningen

Voor de nieuwe woningen geldt ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. De
exacte situering van de nieuwe woningen ligt nog niet vast. Daarom is de geluidssituatie
inzichtelijk gemaakt op basis van geluidscontouren. De geluidscontouren zijn berekend
voor de waarneemhoogten 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het maaiveld. De
volgende geluidssituaties zijn beschouwd:
■ Emmelhage fase 2a – waarneemhoogte 4,5 meter;
■ Emmelhage fase 2a – waarneemhoogte 7,5 meter;
■ Emmelhage fase 2b – waarneemhoogte 4,5 meter;
■ Emmelhage fase 2b – waarneemhoogte 7,5 meter.
De geluidscontouren zijn opgenomen in bijlage 1. Figuur 4.1 geeft een indruk van de geluidssituatie in fase 2a, op een waarneemhoogte van 4,5 meter.

Figuur 4.1: Geluidscontouren Espelerweg – waarneemhoogte 4,5 meter (inclusief correctie
artikel 110g Wgh.)
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Binnen het groene gebied is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg lager dan 48 dB. Hier vormt de geluidssituatie ten gevolge van het verkeer op de
Espelerweg geen belemmering voor de realisatie van nieuwe woningen. Naar verwachting worden alle nieuwe woningen binnen het groene gebied gerealiseerd. Tabel 4.1
geeft de afstand van de ligging van de 48 dB-contour weer ten opzichte van de rand van
de Espelerweg.
Planfase

Waarneemhoogte

Afstand 48 dB-contour t.o.v.
rand Espelerweg

Emmelhage fase 2a

4,5 meter

75 meter

Emmelhage fase 2a

7,5 meter

85 meter

Emmelhage fase 2b

4,5 meter

80 meter

Emmelhage fase 2b

7,5 meter

90 meter

Tabel 4.1: afstand 48 dB-contour t.o.v. wegrand Espelerweg

4.2

30 km/h-wegen

De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing
aan de normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
kan het echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30
km/h-wegen wel te beschouwen.
Binnen Emmelhage is slechts sprake van geëigend bestemmingsverkeer op de 30 km/hwegen. Bovendien is de exacte situering van woningen nog niet bekend. Daarom is niet
nader ingegaan op de geluidssituatie langs 30 km/h-wegen. Gezien de hoogte van de
verkeersintensiteiten wordt verwacht dat er geen onacceptabele geluidssituaties langs
30 km/h-wegen ontstaan.

4.3

Gevolgen elders

Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In
navolging van de Wet geluidhinder is sprake van deze indirecte plangevolgen, of gevolgen elders, wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie
ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. De toekomstige situatie
zonder ontwikkelingen wordt in voorliggend onderzoek de referentie situatie genoemd.
Van een toename van 2 dB of meer is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt
met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).
De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de plannen voor Emmelhage fase 2 is beperkt. In geen geval is sprake van een toename van verkeer van meer
dan 40%. Significante geluidstoenames langs wegen in de omgeving hoeven dan ook
niet verwacht te worden als gevolg van de plannen.
Door de ontwikkeling van fase 2a neemt het aantal verkeersbewegingen op (een deel
van) de Jeanne d’Arclaan met circa 18% toe ten opzichte van de autonome situatie 2026
(situatie zonder ontwikkeling fase 2). Een dergelijke toename van verkeer zorgt voor een
toename van de geluidsbelasting met circa 1 dB.
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Dergelijke geluidstoenames zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor. Fase 2b
voorziet in een extra ontsluiting van het plangebied. Het planinterne verkeer wordt hierdoor meer verdeeld over het plangebied. Ten opzichte van de autonome situatie ontstaat
hierdoor naar verwachting een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Jeanne
d’Arclaan (wegvak 6) binnen Fase 1 van Emmelhage.

4.4

Doorkijk fase 2b: Rotonde Espelerweg

Deelplan Emmelhage fase 2b voorziet in de aanleg van een rotonde in de Espelerweg.
Hiermee is sprake van de aanpassing van een bestaande weg. Daarom dient een reconstructieonderzoek in de zin van de Wet geluidhinder te worden uitgevoerd. In voorliggend onderzoek is alvast een doorkijk gegeven naar de te verwachten effecten. Wanneer
de plannen verder zijn uitgewerkt, dient een gedetailleerd reconstructieonderzoek te
worden uitgevoerd.
Voor de maatgevende woningen op de meest korte afstand van de rotonde is bepaald of
sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervan is
sprake indien de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg in de
plansituatie met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de huidige situatie1. De situering van waarneempunten is weergeven in figuur 4.2. De geluidsbelastingen ten gevolge
van het verkeer op de Espelerweg zijn gepresenteerd in tabel 4.2.

Figuur 4.2: Situering waarneempunten

waarneem-

waarneem-

geluidsbelas-

geluidsbelas-

punt

hoogte (m)

ting huidige

ting plansitu-

situatie (dB)

atie (dB)

001_A

1,5

53,03

53,84

001_B

4,5

54,28

002_A

1,5

47,91

002_B

4,5

003_A

1,5

003_B
004_A

verschil (dB)

afgerond verschil (dB)

+0,81

+1

55,09

+0,81

+1

48,81

+0,90

+1

49,62

50,52

+0,90

+1

49,48

50,39

+0,91

+1

4,5

51,15

52,05

+0,90

+1

1,5

54,66

55,47

+0,81

+1

1

Bij een reconstructieonderzoek wordt de geluidsbelasting in de plansituatie vergeleken met de geluidsbelasting in de huidige situatie, of een eerder vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze
twee waarden is bepalend. In dit onderzoekstadium is niet bekend of er sprake is van eerder vastgestelde hogere waarden. Daarom is de plansituatie vergeleken met de huidige situatie.
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waarneem-

waarneem-

geluidsbelas-

geluidsbelas-

punt

hoogte (m)

ting huidige

ting plansitu-

situatie (dB)

atie (dB)

verschil (dB)

afgerond verschil (dB)

004_B

4,5

55,91

56,73

+0,82

+1

005_A

1,5

48,87

49,99

+1,12

+1

005_B

4,5

50,54

51,69

+1,15

+1

006_A

1,5

45,80

46,97

+1,17

+1

006_B

4,5

47,41

48,64

+1,23

+1

007_A

1,5

46,73

47,82

+1,09

+1

007_B

4,5

48,34

49,47

+1,13

+1

008_A

1,5

49,52

50,56

+1,04

+1

008_B

4,5

51,12

52,22

+1,10

+1

Tabel 4.2: Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg (inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder)

Uit de tabel valt op te maken dat de geluidsbelasting in de plansituatie met circa 1 dB
toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. In geen geval is sprake van geluidstoenames van 2 dB of meer. Er is dan ook, naar verwachting, geen sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder.
Door de aanleg van de rotonde is tevens sprake van een aanpassing van de Nieuwlandenlaan. Deze weg betreft een 30 km/h-weg, en behoeft dus geen formele toetsing aan
de normen uit de Wet geluidhinder. Doordat de Nieuwlandenlaan in het –voorlopige- ontwerp iets in oostelijke richting verschuift, is sprake van een toename van de geluidsbelasting voor de woning aan de oostzijde van de Nieuwlandenlaan (waarneempunt 006).
De geluidsbelasting ligt na de beoogde aanpassing echter rond de in gezoneerde situaties geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidssituatie langs de Nieuwlandenlaan is daarmee naar verwachting niet onacceptabel.
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5
Resumé

De gemeente Noordoostpolder werkt aan de realisatie van nieuwe woningen in plangebied Emmelhage, aan de noordzijde van Emmeloord. Binnen fase 1 van Emmelhage is inmiddels een groot deel van de woningen gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen voor fase 2 van Emmelhage.
De ontwikkeling van Emmelhage fase 2, vindt stappen plaats. Het betreft:
■ Fase 2a: In deze fase worden circa 140 woningen mogelijk gemaakt en worden deze
ontsloten via de bestaande ontsluiting.
■ Fase 2b: In deze fase worden naast extra woningen, mogelijk ook nog extra ontwikkelingen zoals een supermarkt mogelijk gemaakt. Onderdeel van fase 2b is ook een
aansluiting van het plangebied op de Espelerweg.
De nieuwe woningen zijn (deels) geprojecteerd binnen de geluidszonde van de Espelerweg. Ten behoeve van de realisatie van nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Omdat de exacte situering van de nieuwe woningen nog niet bekend is zijn de geluidscontouren berekend. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de ligging van de 48 dB-contour ten opzichte van de rand van de Espelerweg.
Planfase

Waarneemhoogte

Afstand 48 dB-contour t.o.v.
rand Espelerweg

Emmelhage fase 2a

4,5 meter

75 meter

Emmelhage fase 2a

7,5 meter

85 meter

Emmelhage fase 2b

4,5 meter

80 meter

Emmelhage fase 2b

7,5 meter

90 meter

Tabel 5.1: afstand 48 dB-contour t.o.v. wegrand Espelerweg

Wanneer buiten de gegeven afstand wordt gebouwd, vormt de geluidsbelasting ten gevolge van de Espelerweg geen belemmering voor het bouwen van woningen, omdat
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Naar verwachting worden de
nieuwe woningen op grotere afstand van de Espelerweg gerealiseerd.
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Tevens is een doorkijk gegeven naar de realisatie van een rotonde in de Espelerweg
(fase 2b). Er wordt geen reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder verwacht.
Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt dient nader onderzoek plaats te vinden.
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Bijlage 1
Geluidsbelasting
t.g.v. Espelerweg

Hierna zijn de geluidscontouren ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg weergegeven. De geluidsbelastingen zijn gepresenteerd inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder. De volgende geluidssituaties zijn beschouwd:
■ Emmelhage fase 2a – waarneemhoogte 4,5 meter;
■ Emmelhage fase 2a – waarneemhoogte 7,5 meter;
■ Emmelhage fase 2b – waarneemhoogte 4,5 meter;
■ Emmelhage fase 2b – waarneemhoogte 7,5 meter.

www.goudappel.nl

Bestemmingsplan Emmelhage fase 2

B1-1

Vestiging Deventer
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
T +31 (0570) 666 222
F +31 (0570) 666 888
Postbus 161
7400 AD Deventer

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

Bijlage 5
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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING
In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is in 2016 door Eco Reest BV een verkennend onderzoek
naar natuurwaarden ter plaatse van de Emmelhage fase 2 te Emmeloord. De natuurwetgeving is per
1 januari 2017 veranderd. De Flora- en faunawet en Wet natuurbescherming 1998 zijn per 1 januari,
samen met de Boswet, opgenomen in de Wet natuurbescherming. Gezien deze veranderingen is een
actualisatie van het rapport uit 2016 noodzakelijk. In voorliggend rapport zijn de bevindingen uit
2016 getoetst aan de Wet natuurbescherming.
De aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar beschermde natuurwaarden is voorgenomen
woningbouw ter plaatse van het onderzoeksterrein en de daarmee samenhangende
bestemmingswijziging.
De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen:
• of habitats aanwezig kunnen zijn van middels de Wet natuurbescherming beschermde dier- en
plantensoorten ter plaatse van het onderzoeksterrein;
• of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten;
• hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden.

1.1 SCOPE
In dit rapport is een quickscan Wet Natuurbescherming beschreven. Hierin is onderzocht of er
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of deze significant negatief
kunnen zijn. De uitkomst van het verkennend onderzoek wordt gebruikt voor het vaststellen van de
noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek.
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan optreden aan beschermde
natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op circa 10 kilometer afstand ten oosten van het van het
Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet
natuurbescherming maakt gezien de grote afstand geen deel uit van onderhavig onderzoek.

1.2 KWALITEITSBORGING
Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren.
Eco Reest BV en Gebouwen Inspectie Nederland BV zijn gecertificeerd volgens “NENEN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van de
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten.
Eco Reest BV is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten
adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van
kwaliteit in de uitvoering van ecologisch onderzoek.
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Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk
is van de belangen van de opdrachtgever en derden.
Eco Reest maakt gebruik van een overkoepelende ontheffing van het Netwerk Groene Bureaus voor
vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse amfibieën, vissen,
kevers, libellen, mieren en weekdieren, ten behoeve van onderzoek.
Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk,
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval
van wettelijke verplichtingen.

1.3 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. Hoofdstuk 3 bevat
een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier relevant is. In hoofdstuk
4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van de toets aan de Wet
natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5. Besloten wordt met hoofdstuk 6; conclusies
en aanbevelingen.
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en
wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie.

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN
De opdrachtgever is voornemens woningbouw te realiseren ter plaatse van het onderzoeksterrein.
Ten behoeve van de woningbouw worden sloten en wegen aangelegd en laanbomen geplant.
Ten behoeve van de bouw worden geen bestaande landschapselementen verwijderd. Het is
onbekend of de watergang die binnen het onderzoeksterrein aanwezig is gehandhaafd blijft.
Vooralsnog is onduidelijk wanneer de bouw zal plaatsvinden.
In de figuur 2-1 is het onderzoeksterrein aangegeven.

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING
De locatie is gelegen in het noordwesten van Emmeloord en bestaat voor circa één derde deel uit
kort gemaaid grasland met een voetbalveldje en voor twee derde deel uit akkerland. Het
onderzoeksterrein is gelegen naast de nieuwbouwwijk ‘Emmelhage’. Het grasland en akkerland
wordt door een smalle watergang met gemaaide oevers gescheiden. Het onderzoeksterrein wordt
aan de noord- en oostzijde begrensd door een watergang van circa 4 meter breed en aan de zuidzijde
door de N351. De oostzijde wordt begrensd door akkerland. Het onderzoeksterrein heeft een totaal
oppervlakte van circa 12 ha. In onderstaande figuren wordt een impressie gegeven van het
onderzoeksterrein.
Inmiddels heeft er een verandering plaatsgevonden ten opzichte van 2016. In het plan is een
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen voor het perceel ten westen van het onderzoeksgebied. Ook
deze is in figuur 2-1 aangegeven en meegenomen in de bevindingen. Opgemerkt wordt dat hier geen
gericht veldonderzoek heeft plaatsgevonden. Gezien de ligging direct naast het originele
onderzoeksgebied en het huidige gebruik (agrarische grond), is het aannemelijk dat de conclusies
kunnen worden doorgetrokken naar het westelijke perceel.

Actualisatie quickscan natuurwaarden
Emmelhage fase 2 te Emmeloord (rapportnummer 170566)

Pagina 8 van 27

Figuur 2-1. Locatie onderzoeksterrein (in rood), met ten westen hiervan het perceel met
uitbreidingsbevoegdheid (in groen) (bron achtergrondkaart: ArcGis Online).
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Figuur 2-2. Onderzoeksterrein gezien vanaf de N351.

Figuur 2-3. Watergang binnen het onderzoeksterrein.
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Figuur 2-4. Watergang ‘Onderduikerstocht’ ten noorden van de onderzoekslocatie.

Figuur 2-5. Onderzoekslocatie gezien vanaf de ‘Onderduikderstocht’ .
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2.3 BESCHERMDE GEBIEDEN IN DE NABIJE OMGEVING
Natura 2000
Ten westen van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied IJsselmeer. De afstand tussen de
onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is circa 10 kilometer. Gelet op de grote afstand tot het
plangebied en de aard van de werkzaamheden wordt geen negatief effect verwacht op het Natura
2000-gebied. In figuur 2-6 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het IJsselmeer
weergegeven.

Circa 10
kilometer

Figuur 2-6. Ligging Natura 2000-gebied (in geel) ten opzichte van de onderzoekslocatie (rode stip) bron:
www.synbiosys.alterra.nl.
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Natuurnetwerk Nederland
Op de kaart in figuur 2-7 is te zien dat de onderzoekslocatie op circa 500 meter van een
natuurgebied ligt dat is opgenomen in het NNN. Dit betreft ‘Haagbeuken- en essenbos’. Gelet op de
grote afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden wordt geen negatief effect
verwacht op het NNN-gebied.

Circa 500
meter
(Haagbeukenen essenbos)

Figuur 2-7. Ligging NNN-gebied ten opzichte van natuurgebied dat is opgenomen in het NNN, bron: Provincie
Flevoland.
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tHe

3 NATUURWETGEVING
In Nederland was de bescherming van soorten en gebieden tot 2017 geregeld in de Flora- en
faunawet en de natuurbeschermingswet 1998. Deze twee wetten zijn per 1 in januari 2017 samen
met de Boswet, vervangen door Wet natuurbescherming. Bevoegd gezag ligt bij de Provincies.

3.1 SOORTENBESCHERMING
De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder
voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.
Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10
soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in:
• Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a
• Bijlage 2 verdrag van Bern
• Bijlage 1 verdrag van Bonn
Vogels
Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen:
• Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
• Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld als bedoeld
in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te
nemen.
• Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en
deze onder zich te hebben.
• Het is verboden vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te
storen.
Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding
van de desbetreffende vogelsoort.
Bovenstaande houdt is dat de nesten van alle inheemse soorten tijdens het broedseizoen zijn
beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels is een ontheffing nodig. Net als onder de Floraen faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief
verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik,
huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte
wouw.
Overige soorten
Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is
Artikel 3.5 van toepassing . Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten:
• opzettelijk te doden of te vangen;
• opzettelijk te verstoren;
• eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen.
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In de Wet natuurbescherming is een lijst met Nationaal Beschermde soorten opgenomen. Hierop is
artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat
het verboden is nationaal beschermde soorten:
• opzettelijk te doden of te vangen;
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
• planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden , ontwortelen of te vernielen.
Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt. De lijst van de
provincie Flevoland met nationaal beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke
ingrepen is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

3.2

GEBIEDSBESCHERMING

Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn
in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen
worden aangeduid als Natura 2000 gebieden.
In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van het
Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Deze kwalificerende habitattypen en
soorten zijn in het aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied
is specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale
deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede
voortbestaan van deze natuurwaarden zeker te stellen.
Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een
Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de Provincie waar de
ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect
(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn
tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben,
daar ook volledige bescherming genieten.
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken.
Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid
voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op 117 Natura 2000gebieden (vanaf 15 december 2015 118 gebieden) waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als
onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door
de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een melding of vergunningsaanvraag bij de
Provincie nodig is.
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3.3

ZORGPLICHT

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel
soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun
directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:
De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…);
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of
ongedaan gemaakt.
Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren,
ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.

Actualisatie quickscan natuurwaarden
Emmelhage fase 2 te Emmeloord (rapportnummer 170566)

Pagina 16 van 27

4 METHODE
4.1 LITERATUURSTUDIE
Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en
fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het opzoeken van
gegevens in de Nederlandse Databank Flora en Fauna. Hierin is een overzicht gegeven van de in de
omgeving aanwezige soorten beschermd onder de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Nationaal
beschermde soorten in Flevoland.
In tabel 4-1 staan de soorten die op het betreffende perceel zelf zijn vastgesteld. Tabel 4-2 toont alle
soorten die binnen een straal van 1 kilometer zijn vastgesteld. De volledige lijst met soorten die
binnen een straal van 3 kilometer zijn vastgesteld, is weergegeven in bijlage 2.
Soort
Soortgroep
Bescherming
Blauwborst
Vogels
Vogelrichtlijn
Veldleeuwerik
Vogels
Vogelrichtlijn
Tabel 4-1. Beschermde soorten gemeld op het perceel (Bron: NDFF.nl)

Afstand ▾
Op het perceel
Op het perceel

Soort
Soortgroep
Bescherming
Afstand ▾
Blauwborst
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Gele Kwikstaart
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Graspieper
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Groenling
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Holenduif
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Houtduif
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Kauw
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Kievit
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Kneu
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Koolmees
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Pimpelmees
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Putter
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Tjiftjaf
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Veldleeuwerik
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Vink
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Winterkoning
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Witte Kwikstaart
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Zwarte Kraai
Vogels
Vogelrichtlijn
0 - 1 km
Huisspitsmuis
Zoogdieren
Nationaal beschermd*
0 - 1 km
Meerkikker
Amfibieën en Reptielen
Nationaal beschermd*
0 - 1 km
Tabel 4-2. Beschermde soorten binnen een straal van 1 kilometer van het onderzoeksgebied (Bron: NDFF.nl)

*Voor de nationaal beschermde soorten huisspitsmuis en meerkikker geldt in de provincie Flevoland
een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.

4.2

VELDBEZOEK

Er heeft geen tweede veldbezoek plaatsgevonden. Het eerste en enige veldbezoek heeft
plaatsgevonden op 20 januari 2016 tijdens gunstige weersomstandigheden. Aan de hand van het
toenmalige veldbezoek en hernieuwde literatuuronderzoek kan in voldoende mate worden
vastgesteld welke beschermde soorten binnen het plangebied kunnen worden verwacht.
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5 RESULTATEN
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven.

5.1

VAATPLANTEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde plantensoorten bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Ter plaatse van het grasveld groeit voornamelijk Engels raaigras. De oevers van de aangrenzende
watergangen en de watergang binnen het onderzoeksterrein bestaan grotendeels uit riet en grote
lisdodde. Gelet op de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent maaien en ploegen)
worden geen streng beschermde soorten binnen het onderzoeksterrein verwacht.

5.2

VOGELS

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende vogels bekend waarvan nesten jaarrond
beschermd zijn: buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, ransuil en sperwer.
Resultaten veldbezoek en effecten beoordeling
Jaarrond beschermde nesten
Ter plaatse van het onderzoeksterrein zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen en
worden niet verwacht door het ontbreken van bomen, bebouwing en kunstwerken.
Broedvogels algemeen
De soorten die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen zijn niet binnen het plangebied
aangetroffen.
Tijdens het veldbezoek is een opvliegende watersnip waargenomen ter plaatse van de watergang
binnen het onderzoeksterrein. Verder zijn overvliegende kokmeeuwen en grauwe ganzen
waargenomen. In de watergang ‘Onderduikerstocht’ zijn meerkoet en wilde eend waargenomen.
Het gras- en akkerland zijn zeer geschikt als broedlocatie voor weidevogels zoals kievit en wulp. In de
rietvegetatie langs de oevers van de aangrenzende watergangen kunnen rietvogels zoals rietgors en
rietzanger tot broeden komen. Daarnaast zijn oevers geschikt als broedlocatie voor wilde eend en
meerkoet.
Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen nesten van vogels worden verstoord of worden
aangetast op het onderzoeksterrein en de aangrenzende terreinen. Alle nesten waarin gebroed
wordt of jongen aanwezig zijn, zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Een overtreding
van deze wet kan worden voorkomen door de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen (en
doorlopen tot in het broedseizoen). Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 1 maart tot 1
september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden.
Door de werkzaamheden voorafgaand van het broedseizoen te starten zullen vogels een locatie
buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden kiezen om te broeden. Wanneer de werkzaamheden
op (delen van) het plangebied in het broedseizoen starten zijn er extra maatregelen nodig. Deze zijn
beschreven in hoofdstuk 6.
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5.3

GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde zoogdieren bekend. Op een
afstand van meer dan één kilometer zijn waarnemingen van steenmarter en boommarter bekend.
Binnen het onderzoeksterrein is huisspitsmuis vastgesteld.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Tijdens het veldbezoek zijn muizenholen aangetroffen in het grasland en langs de oevers van de
watergangen. Gelet op het habitattype zou het onderzoeksterrein en directe omgeving, onderdeel
kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals mol, gewone/tweekleurige
bosspitsmuis, woelrat, veldmuis en aardmuis.
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn nationaal beschermde soorten, waarvoor in de
provincie Flevoland een vrijstelling geldt in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan
infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling. Dit houdt in dat in het kader van de Wet
natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen
werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht.
Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.

5.4

VLEERMUIZEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein is de gewone dwergvleermuis bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Verblijfplaatsen
Door het ontbreken van bouwwerken en bomen op het onderzoeksterrein kunnen verblijfplaatsen
van vleermuizen binnen het onderzoeksterrein worden uitgesloten.
Vliegroute en foerageergebied
Gelet op het ontbreken van lijnvormige elementen kunnen vliegroutes binnen het onderzoeksterrein
van vleermuizen worden uitgesloten. De locatie is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen,
maar in de omgeving van het onderzoeksterrein blijft voldoende geschikt foerageergebied
beschikbaar.

5.5

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein is de streng beschermde rugstreeppad bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Algemene soorten
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen ter plaatse van het
onderzoeksterrein. Het onderzoeksterrein kan deel uitmaken van voorplantingsgebied en landhabitat
van meer algemeen voorkomende amfibieën zoals bruine kikker, meerkikker, gewone pad of kleine
watersalamander.
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De verwachte amfibieën zijn aangemerkt als nationaal beschermde soorten, waarvoor in de provincie
Flevoland waarvoor in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke
ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming
geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.
Rugstreeppad
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat rugstreeppad is waargenomen in de nabijheid van
de onderzoekslocatie. Zie ook figuur 5-1. De onderzoekslocatie bestaat uit grasland en akkerland en
is in de huidige situatie marginaal geschikt. In het plangebied is een greppel aanwezig. Gezien de
hoeveelheid soortgelijk habitat in de directe omgeving is deze van marginaal belang voor de
voortplanting van rugstreeppad. Bovendien is deze greppel naar verwachting niet het hele jaar door
watervoerend en staat in de zomermaanden waarschijnlijk droog.

Figuur 5-1 Een uittreksel uit de NDFF toont de locaties waar rugstreeppad is gemeld in de afgelopen drie jaar.
De onderzoeklocatie is rood omkaderd. (Bron: NDFF.nl)

Na het bouwrijp maken kan het terrein aantrekkelijk worden voor rugstreeppad. Van
rugstreeppadden is bekend dat ze graag gebruik maken van braakliggende terreinen zoals
bouwlocaties, doordat er kleine plasjes ontstaan en losse grond aanwezig is. In de plasjes die
ontstaan kunnen rugstreeppadden hun eitjes afzetten en de losse grond is zeer geschikt voor
rugstreeppadden om zich in te graven.
De rugstreeppad is een onder de Habitatrichtlijn Europees beschermde soort. Wanneer
verblijfplaatsen van deze soort verloren gaan of rugstreeppadden worden gedood of verwond is
wettelijk gezien een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Geadviseerd wordt het
werkgebied voor de start van de werkzaamheden af te schermen met een amfibieënscherm en
vervolgens de aanwezige amfibieën, onder begeleiding van een ecologisch deskundige, buiten het
overwinteringsseizoen (globaal half oktober tot en met maart) weg te vangen en over te zetten in
geschikt gebied in de directe omgeving.
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5.6 VISSEN
Resultaten literatuuronderzoek
In de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen beschermde vissen bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
De landbouwsloot binnen het onderzoeksterrein is niet geschikt als leefgebied voor vissen doordat
de sloot naar alle waarschijnlijkheid niet permanent watervoerend is. De sloot watert af op de
Onderduikerstocht. Ten tijde van het veldonderzoek lag het oppervlaktewaterniveau in de
Onderduikerstocht lager dan in de landbouwsloot, waardoor deze twee watergangen niet in
verbinding stonden. Er worden hier geen beschermde vissoorten verwacht.

5.7

OVERIGE SOORTEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen overige soorten bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Tijdens het veldbezoek zijn geen streng beschermde ongewervelden waargenomen. Gelet op de
ligging van het onderzoeksterrein worden deze ook niet verwacht. De overige in de Wet
Natuurbescherming opgenomen (strikt beschermde) ongewervelden zijn dusdanig zeldzaam en
grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en beken, dat het
onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult.
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6 CONCLUSIE
6.1 CONCLUSIE WET NATUURBESCHERMING
Naar aanleiding van de quickscan Wet natuurbescherming concluderen wij het volgende:
Broedvogels
Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen nesten van vogels worden verstoord of aangetast op
het onderzoeksterrein en de aangrenzende terreinen.
Rugstreeppad
In het plangebied is een greppel aanwezig. Gezien de hoeveelheid soortgelijk habitat in de directe
omgeving is deze van marginaal belang voor de voortplanting van rugstreeppad.
Nadat de onderzoekslocatie bouwrijp is gemaakt, zal het terrein aantrekkelijk zijn als
voortplantingshabitat, op plekken waar ondiepe plasjes ontstaan, en overwinteringshabitat, op
plekken waar rugstreeppad zich in los zand kan ingraven.
Het wegnemen van verblijfplaatsen van rugstreeppad en het doden en verwonden van individuen
van rugstreeppad is wettelijk gezien ontheffingsplichtig.
Geadviseerd wordt het werkgebied af te schermen met behulp van amfibieënschermen, voorafgaand
aan de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of
worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. Na het
plaatsen van de schermen dient het gebied door een deskundige op het gebied van amfibieën te
worden doorzocht. Aanwezige dieren moeten worden gevangen en overgezet naar geschikt gebied in
de directe omgeving. Het wegvangen en overzetten moet buiten het kwetsbare
overwinteringsseizoen gebeuren. Deze loopt globaal van half oktober tot en met maart.

6.2 AANBEVELINGEN EN ADVIES
Wij achten nader onderzoek naar de rugstreeppad niet noodzakelijk, omdat uit de literatuurstudie
blijkt dat deze soort algemeen aanwezig is in de gehele Noordoostpolder en ook in de directe
omgeving van het plangebied gemeld is. Wel adviseren wij dat er een ontheffing van de Wet
Natuurbescherming wordt aangevraagd voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. Tevens achten
wij ecologische begeleiding door een deskundige op het gebied van de rugstreeppad noodzakelijk
voorafgaand en tijdens de bouwwerkzaamheden.
Vogels
Het is mogelijk dat er vogels gaan broeden in het open land. Alle broedgevallen zijn beschermd in de
Wet Natuurbescherming. Indien de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen (en doorlopen
tot in het broedseizoen) hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden. Door de
werkzaamheden voorafgaand van het broedseizoen te starten zullen vogels een locatie buiten de
invloedsfeer van de werkzaamheden kiezen om te broeden.
Sommige vogelsoorten zoals scholekster, kleine plevier en witte kwikstaart zijn pioniervogels bij
uitstek en broeden graag op een bouwrijp gemaakt terrein. Om dergelijke vogels af te schrikken te
gaan broeden of indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen starten, dienen de volgende
maatregelen getroffen te worden om een overtreding van de Wet Natuurbescherming te
voorkomen:
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De vegetatie dient voor aanvang van het broedseizoen en tijdens het broedseizoenkort
gemaaid en kort gehouden te worden tot aanvang van de werkzaamheden. Door de korte
vegetatie wordt het terrein minder geschikt als broedlocatie;
Het terrein dient vanaf 15 dagen voorafgaand aan het broedseizoen 1 keer per dag te
worden betreden met honden of een voertuig tot aanvang van de werkzaamheden. Vogels
zullen de betreding opmerken en zoeken geschikter terrein om te broeden.

Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de
soort en van de klimatologische omstandigheden.
Om een overtreding te voorkomen wordt tevens geadviseerd om, indien van toepassing, de bomen
en struiken voor de start van het broedseizoen te verwijderen. Ook heeft het de voorkeur dat het
terrein vanaf 15 dagen voorafgaand aan het broedseizoen één keer per dag tot aanvang van de
werkzaamheden wordt betreden met honden of een voertuig. Hierdoor zullen vogels een geschikter
terrein zoeken om te broeden.
Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht
geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

6.3

VERANTWOORDING

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco
Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies indien
gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige
rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die
optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna.
Eco Reest
Ing. J. Kamps MSc.
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Bijlage I; Lijst van vrijgestelde soorten per provincie
Op basis van door Provinciale Staten vastgestelde provinciale verordeningen d.d. 6 maart 2017.
Nederlandse naam
Latijnse naam
Vrijgesteld?
Zoogdieren
Aardmuis
Microtus agrestis
Ja
Bosmuis*
Apodemus sylvaticus
Ja
Bunzing
Mustela putorius
Ja
Dwergmuis
Micromys minutus
Ja
Dwergspitsmuis
Sorex minutus
Ja
Egel
Erinaceus europaeus
Ja
Gewone bosspitsmuis
Sorex araneus
Ja
Haas
Lepus europaeus
Ja
Hermelijn
Mustula erminea
Ja
Huisspitsmuis*
Crocidur russula
Ja
Konijn
Oryctolagus cuniculus
Ja
Molmuis
Arvicola scherman
Nee
Ondergrondse woelmuis
Pitymys subterranus
Ja
Ree
Capreolus capreolus
Ja
Rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus
Ja
Steenmarter
Martes foina
Nee
Tweekleurige bosspitmuis
Sorex coronatus
Ja
Veldmuis*
Microtus arvalis
Ja
Vos
Vulpes vulpes
Ja
Wezel
Mustula nivalis
Ja
Wild zwijn
Suf scrofa
Nee
Woelrat
Arvicola terrestris
Ja
Amfibieën en reptielen
Bruine kikker
Rana temporaria
Ja
Gewone pad
Bufo bufo
Ja
Kleine watersalamander
Triturus vulgaris
Ja
Meerkikker
Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda)
Ja
Bastaardkikker
Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta)
Ja
* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid
Opmerking bij steenmarter en wild zwijn: voormalig tabel 2-soort
Wettelijke belangen:
3.10.2.a / Rnb In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder
3.31.d
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied
3.10.2.d
Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren
3.10.2.e / Rnb In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw
3.31.b
3.10.2.f / Rnb In vhet kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
3.31.a
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of
bermen, of in het kader van natuurbeheer
3.10.2.g
In het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten
van een bepaald gebied
Rnb 3.31.c
bestendig gebruik (niet in Wnb; wel in Rnb)
(Geldt alleen voor amfibieën) in het belang van de bescherming van wilde flora en
fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Nee

Bijlage II; Beschermde soorten binnen een straal van
drie kilometer van het perceel
Soort

Soortgroep

Bescherming

Afstand ▾

Appelvink
Blauwborst
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Bosrietzanger
Buizerd
Fitis
Fuut
Gaai
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Grasmus
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Lijster
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Kievit
Kleine Karekiet
Kneu
Koekoek
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Matkop
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Scholekster
Sijs
Slobeend
Spreeuw

Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels

Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn

0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km

Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Wilde Eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwartkop
Gewone dwergvleermuis
Otter
Noordse winterjuffer
Rugstreeppad
Boommarter
Huisspitsmuis
Meerkikker
Steenmarter

Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Zoogdieren
Zoogdieren
Libellen
Amfibieën en Reptielen
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Amfibieën en Reptielen

Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn
Habitatrichtlijn
Habitatrichtlijn
Habitatrichtlijn
Andere soorten FL
Andere soorten FL
Andere soorten FL
Andere soorten FL

0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km
0 - 3 km

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

Bijlage 6

Archeologisch onderzoek RAAP

bestemmingsplan (vastgesteld)

137

R A A P,^^
a
_o
o

RAAP
RAAP-RAPPORT 764

Plangebied Emmelhage te Emmeloord
Gemeente Noordoostpolder
Een verkennend archeologisch onderzoek

RAAPRAPPORT 0764.pdf

8
•5

RAAP
RAAP-RAPPORT 764

s
s

Plangebied Emmelhage te Emmeloord
Gemeente Noordoostpolder
Een verkennend archeologisch onderzoek

Colofon

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Project: Verkennend archeologisch onderzoek plangebied Emmelhage te Emmeloord,
(gemeente Noordoostpolder)
Titel: Plangebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend
archeologisch onderzoek
Status: eindversie
Datum: januari 2002
Auteurs: ir. G.H. de Boer & drs. B. Jansen
Bestandsnaam: L:\QXPress\20O2\EMNO\RA764-EMN0.qxd
Projectcode: EMNO
Projectleider: ir. G.H. de Boer
Projectmedewerkers: drs. B. Jansen, drs. C.N. Kruidhof & D.E.A. Schiltmans

Autorisatie:

dr. D.C.M. Raemaekers

ISSN: 0925-6229

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

telefoon: 020-463 4848

Zeeburgerdijk 54

telefax: 020-463 4949

1094 AE Amsterdam

E-mail: raap@raap.nl

Postbus 1347
1000 BH Amsterdam

® RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2002

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het
gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Ptangebied Emmelhage te Emmetoord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek

RAAP

Inhoud
4

1 Inleiding

6

2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
2.2 Resultaten

12

3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
3.2 Resultaten

20

4 De archeologische verwachtingskaart
4.1 Methoden
4.2 Resultaten

25

5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
5.2 Aanbevelingen

27

Literatuur

29

Gebruikte afkortingen

29

Verklarende woordenlijst

30

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-) bijlagen

31

Bijlage 1: Archeologisch beleid
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Plangebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verlcennend archeologisch onderzoek

RAAP

1 Inleiding
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2001 een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het
plangebied Emmelhage te Emmeloord.
Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van de gemeente voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in het plangebied. Uitvoering van deze plannen
vormt een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Bij aanvang
van het onderzoek waren geen archeologische vindplaatsen uit het plangebied
bekend. Het onderzoek dient duidelijk te maken welke delen van het plangebied
een hoge, dan wel een lage verwachting kennen ten aanzien van het voorkomen
van archeologische vindplaatsen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de volgende
drie geomorfologische eenheden:
- dekzandafzettingen;
- strandwalafzettingen;
- Uni o klei.
Het plangebied heeft een omvang van circa 185 ha en ligt direct ten noorden van
de bebouwde kom van Emmeloord. Het gebied wordt begrensd door de Onderduikerstocht in het noorden, de Banterweg in het oosten, de Espelerweg in het
zuiden en de Emmeloorder dwarstocht in het westen (figuur 1). Met uitzondering
van het (voormalige) vliegveld en het bos aan de Banterweg bestaat het gehele
plangebied uit akkerpercelen. Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november
2001. Voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden
wordt verwezen naar tabel 1.
Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder is de uitvoering van het veldwerk
deels gecombineerd met het veldwerk door milieukundig onderzoeksbureau Tauw.
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Figuur 1: Ligging van
het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in
Nederland (ster).
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'3.3

Periode
Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Romeinse tijd
Ijzertijd
Bronstijd
Neolithicum (nieuwe steentijd)
Mesolithicum (midden steentijd)
Paleolithicum (oude steentijd)
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Tabel 1: Archeologische

heden
1500
1050
450
12
800
2000
4900
8800

tijdschaal.

na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr,
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
Ter voorbereiding van het veldonderzoek is een bureauonderzoek (kaart- en literatuurstudie) verricht. Tijdens dit onderzoek zijn diverse gegevens uit (de omgeving
van) het plangebied geïnventariseerd en bestudeerd. Het bureauonderzoek verschaft
daarmee inzicht in de landschappelijke (geologische en bodemkundige) alsmede
archeologische aspecten van het plangebied. Dit inzicht vormt een belangrijke
richtlijn voor de planning en de uitvoering van het veldonderzoek. De gewenste
informatie werd verkregen aan de hand van:
-de Bodemkundige code- en profielenkaart van de Noordoostpolder, blad 11
(Directie van de Wieringermeer; Noordoostpolderwerken, 1955);
-de Foto-atlas Flevoland, schaal 1:14.000, fotobladen 15814 en 16801 (ROBAS
Producties, zonder jaar);
-de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 16 West Steenwijk
en 16 Oost Steenwijk (Stiboka, 1988);
-de Hoogtekaart van Nederland, schaal 1:10.000, kaartblad 15H Zuid Espel
(Rijkswaterstaat/Topografische Dienst, 1973).
Het Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief
(CMA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort zijn geraadpleegd, evenals het geautomatiseerde archeologisch informatiesysteem ARCHIS. In deze archieven zijn de reeds bekende archeologische
gegevens uit het plangebied geregistreerd. Daarnaast is het archeologisch depot
van de provincie Flevoland in Lelystad geraadpleegd. Voor een overzicht van de
geraadpleegde literatuur wordt verwezen naar de literatuurlijst.
2.2 Resultaten
2.2.1 Geologie en bodem
Doordat de Noordoostpolder na de drooglegging en inpoldering van de Zuiderzee
intensief onderzocht is, zijn er van (de directe omgeving van) het plangebied en
de directe omgeving veel geo(morfo)logische en bodemkundige gegevens voorhanden. De beschrijving van de landschappelijk ontwikkeling van het plangebied
heeft betrekking op de twee laatste geologische tijdvakken (het Pleistoceen en
het Holoceen) en is gebaseerd op Gehasse (1995), Gotjé (1993), Lenselink &
Koopstra (1994) en Wiggers (1955).
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Pleistocene ondergrond
De pleistocene sedimenten zijn afgezet tijdens de Laatste ijstijd (het Weichselien).
Tijdens de koudste periode van deze ijstijd viel een groot deel van de Noordzee
droog. Door de afwezigheid van vegetatie in deze pooltoendra werden er grote
hoeveelheden zand verplaatst door de wind. In de Noordoostpolder komen deze
dekzanden voornamelijk in de noordelijke helft voor. De afwatering van de
Noordoostpolder vond in deze periode plaats door de (vlechtende) rivieren de
Vecht en de IJssel. Deze doorsneden het dekzandlandschap in het zuidelijke deel
van de Noordoostpolder en hebben daarbij grove, grindhoudende zanden afgezet
(Formatie van Kreftenheye). In droge rivierbeddingen ontstonden door de wind
opgestoven rivierduinen (ook wel donken genoemd).
Uit (de omgeving van) het plangebied zijn geen (pleistocene) rivierafzettingen
bekend. Het vroeg-hoLocene landschap bestond uit een welvende dekzandvlakte
met een kenmerkend reliëf in de vorm van dekzandruggen en -laagten. De ruggen
vormden de hogere delen van het landschap; de (relatieve) laagten vormden de
nattere, moerassige delen. De verschillende beekjes die zeer waarschijnlijk door dit
landschap gestroomd hebben, zullen zich in deze lagere delen bevonden hebben.
Bodemvorming
Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk
warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing waardoor verdergaande verplaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. In de
drogere delen van het (dekzand) landschap kwamen (moder- of humus-) podzoLbodems tot ontwikkeling (Spek, e.a., 1997). Deze bodems zijn nu nog dikwijls te
herkennen aan de aanwezigheid van één of meer bodemhorizonten. De bovenste
horizont (A-horizont) is donkerder van kleur (in het algemeen bruingrijs tot zwart)
dan de onderliggende horizonten. Het belangrijkste kenmerk van deze horizont is
dat deze is gevormd door accumulatie van organisch materiaal (verteerde plantenresten). Onder de A-horizont bevindt zich een uitspoelingslaag (E-horizont). Deze
is te herkennen aan een (wit)grijze kleur (loodzand) die ontstaan is doordat humus
en ijzer opgelost en uitgespoeld zijn. Deze deeltjes slaan neer in de eronder
liggende B-horizont, die hierdoor donker- tot roodbruin van kleur is. Naar beneden gaat de B-horizont (geleidelijk) over in het moedermateriaal (C-horizont).
In deze horizont heeft (nog) niet of nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden;
het moedermateriaal is bruingeel tot lichtgrijs van kleur. In de lagere delen
ontwikkelden bodems zich onder nattere omstandigheden. Dit leidde in het algemeen tot bodems waarin de A-horizont (direct) overgaat in het moedermateriaal
(AC-profiel). De B- en/of E-horizont ontbreken hier.
Holocene afzettingen
Een ander gevolg van de klimaatsverandering aan het begin van het Holoceen
was de stijging van de zeespiegel en de daaraan gerelateerde grondwaterstand.
Het resultaat hiervan was een sterke afname van de ontwatering van het gebied,
waardoor op grote schaal veengroei plaatsvond, beginnend in de laagste delen van
het pleistocene oppervlak (Wiggers, 1955). Aanzienlijke delen van het landschap
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veranderden in een uitgestrekt veenmoeras; alleen de hogere delen (zoals de
toppen van de dekzandruggen, oeverwallen en donken) waren voor Lange tijd
droge zones in een verdrinkend Landschap. Uiteindelijk raakten rond 3200 jaar
geleden ook deze delen overgroeid met veen. Met uitzondering van tussenpozen
waarin mariene en lagunaire sedimenten werden afgezet, kon de veenvorming
in grote delen van Noordoostpolder tot aan de sedimentatie van de Almere
Ai^ettingen doorgaan (ca. 2000 jaar geleden).
Oude Getijde Afzettingen
Als gevolg van de voortgaande zeespiegelstijging kon het zeewater (ongeveer
vanaf 5000 jaar geleden) steeds verder het IJsselmeergebied binnendringen. Dit
verliep hoofdzakelijk via de stroomdalen en vertakkingen van de Vecht en IJssel,
waarbij het aanwezige veen (vanuit dit stroomstelsel) werd geërodeerd en klastisch
materiaal afgezet: de Oude Getijde Afzettingen (Menke e.a., 1998). Binnen deze
Oude Getijde Afzettingen worden verschillende eenheden met een regionale
verbreiding onderscheiden. In de omgeving van het plangebied zijn dit de Unioafzettingen en de strandwalafzettingen (o.a. Gotjé, 1993; Wiggers, 1955).
Unioklei
De sedimentatie van de Unio-afzettingen is gedateerd tussen circa 4500 en 2000
voor Chr. (Gotjé, 1993; Ente, 1971). De omgeving bestond destijds waarschijnlijk
uit een moerasachtig kweldergebied dat doorsneden werd door een systeem van
kreken en geulen (Pons & Wiggers, 1959). Langs de kreken ontstonden oeverwallen;
dit waren relatief hoge delen in het kwelderlandschap. De oeverwallen bestaan
uit enigszins gerijpte en stevige klei omdat deze boven de (gemiddelde) waterstand zijn afgezet (Menke & Lenselink, 1991). Direct achter de oeverwallen zijn
de Uniokleien slap en humeus (de klei is hier onder water afgezet). Nog verder
van de geulen en kreken gaan de kleiige afzettingen over in veen; hier vond
geen sedimentatie van de Unioklei plaats en kon de veenvorming min of meer
ongehinderd doorgaan. In een omvangrijk binnenmeer ten westen van Emmeloord
zijn de Unio-afzettingen (tot enkele meters dik) afgezet (Ente, 1971). De randzone
van dit meer lag net in het zuidwestelijke deel van het plangebied (Wiggers,
1995: 53 & figuur 21).
Strandwalafzettingen
De Unioklei ligt veelal direct op het dekzand (Wiggers, 1955). Het veen dat het
dekzand oorspronkelijk heeft afgedekt, is bij de sedimentatie van de Unioklei
nagenoeg geheel opgeruimd. Plaatselijk is ook de top van het dekzand geërodeerd.
Dit zand is langs de noordoostelijke oever van het binnenmeer (door water en
wind) weer afgezet (Pons & Wiggers, 1959), waarbij een langgerekte strandwal is
ontstaan. De ouderdom van deze strandwal is zeer waarschijnlijk vergelijkbaar
met die van de Unio-afzettingen in het voormalige binnenmeer. De totale lengte
van de strandwal is ongeveer vier kilometer (o.a. Wiggers, 1955: 53 & figuur 21).
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Cardiumklei
Tijdens de laatste sedimentatiefase van de Oude Getijde Afzettingen werd in grote
delen van de Noordoostpolder Cardiumklei afgezet (ca. 2000-1200 voor Chr.).
Deze afzettingen liggen ten zuiden van Emmeloord en komen in (de directe
omgeving van) het plangebied niet voor.

Fievomeer Afzettingen
Vanaf ongeveer 3200 voor Chr. ontstond ter hoogte van de huidige Noordoostpolder,
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een complex van enkele grote meren die onderling
verbonden waren door verscheidene geulen: het beginstadium van het Fievomeer.
De (beperkte) afwatering vond in deze periode plaats door een veenstroom die
uitmondde in de huidige Waddenzee. In dit zoetwatermilieu werd de zogenaamde
detritus-gyttja afgezet op de bodem van de meren en geulen (de Fievomeer
Afzettingen). Detritus-gyttja bestaat uit een mengsel van fijn zand, verslagen veen
en andere organogene sedimenten (vergane planten- en dierenresten). Hoewel de
afzetting van de detritus-gyttja waarschijnlijk niet tot sterke (en omvangrijke)
erosie van het onderliggende veenpakket heeft geleid, zijn delen van het veenLandschap dat aan de geulen en meren grensde door golfwerking verdwenen. In de
gebieden waar geen sedimentatie van de Fievomeer Afzettingen plaatsvond (buiten
de geulen en meren) kon de veenvorming min of meer ongehinderd doorgaan.
Alrnere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Rond het begin van de jaartelling kwam het Fievomeer in directe verbinding met
de zee. In het enigszins brakke milieu ontstond een lagune: het Alrnere. De sterk
siltige afzettingen (sloef) die in deze periode werden gevormd, zijn minder
organisch dan de Fievomeer Afzettingen en worden aangeduid als de Almere
Afzettingen. Het (open) water breidde zich uit ten koste van het veenlandschap,
dat steeds meer geërodeerd werd. Plaatselijk is het veen bewaard gebleven; in
die gevallen is er (veelal) klei op afgezet.
De (directe) invloed van de zee nam steeds meer toe. Omstreeks de 13e/14e eeuw
na Chr. veranderde de lagune (Almere) in een zoute (Zuider)zee. In deze binnenzee werden overwegend zandige sedimenten afgezet (Zuiderzee Afzettingen). Een
ander gevolg van de toegenomen mariene invloed was de erosie van het veen en
dekzand door golfslag. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 vond nog slechts
in een beperkte mate sedimentatie plaats (IJsselmeer Afzettingen). In 1942 werd
de Noordoostpolder ingepolderd.

2.2.2 Archeologie
Er zijn geen archeologische waarnemingen bekend uit het plangebied zelf. Uit de
omgeving ervan (in een straal van één kilometer) zijn drie waarnemingen bekend.
Eén waarneming (ARCHIS-waarnemingsnummer 28275) betreft een laat-neolithische
(klokbeker-) scherf, die gevonden is in het Emmelerbos (ten zuidoosten van het
plangebied). Het is echter niet zeker of deze vondst op neolithische bewoning
ter plaatse duidt. Mogelijk is de scherf aangevoerd met opgebrachte grond. De
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andere twee waarnemingen (ARCHIS-waarnemingsnummers 30040 en 27957)
betreffen respectievelijk een schedeLfragment (afkomstig van kavel G58) en een
metalen sierkannetje (afkomstig van kavel G88). Beide vondsten zijn gedateerd
in de Nieuwe tijd.
Op basis van de verscheidene archeologische opgravingen en andere onderzoeken
die met name in de laatste decennia in de Noordoostpolder zijn uitgevoerd, is
het duidelijk dat het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder al in de
Steentijd werd bewoond (o.a. Vlierman, 1985; Ten Anscher & Gehasse, 1993).
Opgravingen hebben plaatsgevonden langs de A5 (kavelJ97) bij Emmeloord (o.a.
Van der Heijden, 2001), op Schokland (o.a. Gehasse, 1995) en Urk (o.a. Peters &
Peeters, 2001). Op basis van deze onderzoeken kan een algemeen beeld geschetst
worden van de bewoningsgeschiedenis van de Noordoostpolder (en Flevoland).
Dit beeld vormt het referentiekader voor de uiteindelijke verwachtingskaart.
Vuursteenfragmenten, die mogelijk gedateerd kunnen worden in de periode Laat
Paleolithicum-Mesolithicum, zijn bijvoorbeeld gevonden op de kavels in de
omgeving van het Kuinderbos (kavels M131, 132 en 133) en bij Schokland (kavels
PU, J141 en E131).
In het Mesolithicum en het begin van het Neolithicum werd de Noordoostpolder
bewoond door jager-verzamelaars. Deze mobiele gemeenschappen trokken in kleine
familiegroepen door een landschap dat werd gekenmerkt door grote 'oerbossen' en
diverse kleine beekjes en rivieren, zoals de Vecht, IJssel en Tjonger. De tijdelijke
kampementen bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden dan
ook herhaaldelijk bezocht. Geschikte locaties, zoals donken en dekzandruggen,
lagen in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van
de natuurlijke voedselbronnen, drinkwater en transportroutes.
Circa 5000 voor Chr. begint het Neolithicum, een periode die wordt gekenmerkt
door het gebruik van huisdieren en akkerbouwgewassen. Ook de neolithische
gemeenschappen vestigden zich in Flevoland, waar genoeg mogelijkheden waren
voor zowel akkerbouw en veeteelt als jagen en verzamelen, belangrijke componenten van de neolithische samenleving in deze regio. Bij opgravingen zijn de
resten van neolithische gemeenschappen op verschillende plaatsen aan het licht
gekomen: Schokland (kavel P14), Urk (kavel E4) en Swifterbant.
Omstreeks 3700 voor Chr. veranderde het oerbos in een groot veenmoeras. Ook dit
verdrinkend landschap werd bewoond. De veenmoerassen waren rijk aan natuurlijke
voedselbronnen, zoals wild en vruchten. De toppen van de dekzandruggen en de
donken vormden uitstekende (droge) bewoningslocaties, zoals onder meer blijkt
uit de opgravingen A27-Hoge Vaart (Zuidelijk Flevoland) en P14-Schokland.
Daarnaast vormden de oeverwallen in het natte kwelderlandschap gunstige
bewoningslocaties. In de omgeving van Swifterbant zijn bij opgravingen bewoningsresten uit de Steentijd aangetroffen op oeverwallen (o.a. Deckers e.a., 1980; Ente,
1975). Kenmerkend voor de oeverwallen ter hoogte van de bewoningslocaties is
de compacte structuur van het bovenste deel van de oeverwallen.
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Naast de hogere delen van het Landschap werden ook de lager gelegen zones benut
door samenlevingen uit het Mesolithicum, Neolithicum en Bronstijd. Dergelijke
gebieden leenden zich bij uitstek voor spedale activiteiten, zoals jagen en vissen.
De visweren die bij de opgraving op Bedrijvenpark A6 (kavel J97) bij Emmeloord
zijn aangetroffen in de Unio-geulen, zijn hier een voorbeeld van (Kerkhoven, 2000).
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3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
Booronderzoek is vaak de enige methode om vindplaatsen te lokaliseren die op
enige diepte onder het maaiveld liggen doordat zij zijn afgedekt door bijvoorbeeld
mariene afzettingen of veen. Locaties waar (vroeger) langdurige bewoning heeft
plaatsgevonden, zijn vaak goed waar te nemen aan de hand van duidelijke concentraties van zogenaamde archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten,
botresten, houtskoolpartikels, verbrande leem en bewerkt natuursteen. Nederzettingsterreinen van geringe omvang of met een korte bewoningsperiode en
andere vindpLaatsentypen, zoals grafvelden en akkercomplexen, manifesteren zich
doorgaans echter minder duidelijk. Het aantreffen van slechts enkele archeologische
indicatoren in een boring kan derhalve een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid
van een archeologische vindplaats.
Het verkennend booronderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de landschappelijke (geologische en bodemkundige) gesteldheid en opbouw van het plangebied:
de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het veldonderzoek is dan ook
voornamelijk gericht geweest op het in kaart brengen van drie geologische/
landschappelijke eenheden:
- het dekzandoppervlak (reliëf);
-de strandwalafzettingen;
- de Unio-afzettingen.
Het booronderzoek vond handmatig plaats met behulp van Edelmanboren met een
diameter van zeven centimeter (tot 1,2 m -Mv) en gutsboren met een diameter
van drie centimeter (tot 3,0 m -Mv). Er is uitgegaan van een boorgrid bestaande
uit parallelle raaien met een tussenliggende afstand van 50 meter. De boringen
binnen elke raai zijn gezet op een onderlinge afstand van 50 meter. Ten opzichte
van de boringen in de naastgelegen raai(en) verspringen de boringen telkens 25
meter. Op deze wijze bedraagt de boordichtheid circa vier boringen per ha. Door
middel van het booronderzoek is de diepteligging, dikte en stratigrafische positie
van geologische/landschappelijke eenheden nauwkeurig bepaald. Daarbij is tevens
bodemkundige informatie (o.a. aanwezigheid van bodemhorizonten in de top van
het dekzand) en bijvoorbeeld de mate van antropogene verstoringen en/of
natuurlijke bodemerosie in kaart gebracht.
Daarnaast is gelet op het voorkomen van archeologische resten in de boringen.
Teneinde meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid en verspreiding van

RAAP-rapport 764 / eindversie 24-01-2002

[12]

Plangebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek

RAAP

(een) archeologische indicator(en), zijn twee eenheden bemonsterd: de top van
het dekzand en de top van de strandwaLafzettingen. De monsters zijn genomen met
een gutsboor met een diameter van drie centimeter (in het geval de bemonsterde
laag dieper dan 1,2 m -Mv is aangetroffen) en met een Edelmanboor met een
diameter van zeven centimeter (in het geval de bemonsterde laag ondieper dan
1,2 m -Mv is aangetroffen). Het opgehoorde materiaal is nat gezeefd met behulp
van een zeef met een maaswijdte van 1,0 mm, waarna het zeefresidu (visueel)
geïnspecteerd is op het voorkomen van archeologische indicatoren. Van iedere
afzonderlijke vondstcategorie is het materiaal per residu (per boring) geteld en in
een database ingevoerd teneinde een zo nauwkeurig mogelijk vondstverspreidingsbeeld te verkrijgen.
Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn 744 boringen gezet tot maximaal 5,25
m -Mv (ca. 9,2 m -NAP). Dat de nummering van de boringen doorloopt tot 774,
komt omdat op de boerderij- en huiskavels aan de Espelerweg geen boringen zijn
verricht (30 boringen). De boringen zijn met behulp van meetlinten ingemeten aan
de hand van topografisch elementen, zoals (tocht-)sloten en kavelscheidingen;
vervolgens zijn de boringen ingetekend op een kaart. Voor het bepalen van de
maaiveldhoogten in het plangebied is gebruik gemaakt van de meetgegevens van
gemeente Noordoostpolder (oktober 2001: ca. één meting/ha).

3.2 Resultaten
3.2.1 Geologie en bodem
Algemeen
De resultaten van het veldonderzoek komen in grote lijnen overeen met de reeds
bekende geologische en bodemkundige gegevens. Het (relatief) grote aantal
boringen leidt ertoe dat aanmerkelijk meer detail aangebracht kan worden in de
verbreiding en kenmerken van de verschillende geologische eenheden. Dit is van
belang voor het opstellen van een gerichte en goed onderbouwde archeologische
verwachtingskaart.
het plangebied bestaat in geologisch-landschappelijk opzicht uit twee delen. In
het centrale en oostelijke deel van het plangebied is de bodemopbouw tamelijk
homogeen. Van onder naar boven zijn de (geomorfogenetische) eenheden dekzand
en veen (en/of detritus-gyttja) onderscheiden (figuur 2). Deze zijn afgedekt door
de recentere Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen. In het (zuid)westelijke
deel van het plangebied (kavels G76/77 en G78) wijkt de opbouw af, omdat hier
Unioklei en strandwalafzettingen voorkomen in het pakket veen (en/of detritusgyttja).
Dekzand
De ondergrond in het plangebied wordt gevormd door de dekzandafzettingen uit
het Laat Pleistoceen. In alle boringen (m.u.v. boring 123) is de top hiervan aangetroffen tussen 0,9 en 3,0 m -Mv (ca. 5,25 tot 7,50 m -NAP; zie kaartbijlage 1).
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Het dekzandoppervlak vertoont een globale helling (ca. 0,5 m/km) van noordoost
naar zuidwest. In het zuidwestelijke deel domineert een (relatief Laaggelegen)
stelsel van dalen/geulen in het dekzand. In het oostelijke deel (kavels G81, G82
en G83) valt een complex van hogere dekzandkoppen en -ruggen (in een relatief
hoger gelegen omgeving) op. Het tussengelegen gebied wordt gekarakteriseerd
door kleinere, min of meer geïsoleerde dekzandkopjes in een lager gelegen (en
nattere?) omgeving.
Uit de overgang van de top het dekzand naar het erboven liggende pakket kan
afgeleid worden of (de top van) het dekzand al dan niet geërodeerd is. Informatie
over de gaafheid van het voormalige dekzandlandschap is een belangrijk landschappelijk gegeven dat nodig is voor het vervaardigen van de archeologische
verwachtingskaart (zie hoofdstuk 5). In 28 boringen is (de top van) het dekzandoppervlak geërodeerd (kaartbijlage 1). Het gaat vooral om boringen in het
zuidwestelijke deel van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek is in de
boringen 148, 180, 206, 207, 217, 222, 243 en 587 een kleilaag (of kleiige laag)
aangetroffen op het dekzand. De klei is waarschijnlijk afgezet vanuit kleine beken
die in de lage delen van het plangebied liepen. Het gehanteerde boorgrid (50x50 m)
is echter te ruim om de loop(/lopen) van deze beken in kaart te kunnen brengen.
Een uitzonderlijke waarneming betreft boring 123, waarin het dekzand is aangetroffen op 5,25 m -Mv (9,2 m -NAP). In alle overige boringen in het plangebied
ligt de top van het dekzand hoger dan circa 7,0 m -NAP. Het grote hoogteverschil
in het dekzand-reliëf ter hoogte van boring 123 kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld (plaatselijke) erosie door een beekloop. Een andere mogelijkheid is dat het
een zogenaamde pingo-ruïne betreft.
Veen en detritus-gyttja
Het dekzand is afgedekt door een pakket rietveen. De top van het veenpakket is
in sommige gevallen veraard. In het grootste deel van het plangebied is de top
van het veen echter geërodeerd door de jongere Flevomeer Afzettingen (detritusgyttja), vaak herkenbaar aan de scherpe overgang tussen beide afzettingen. In
het westelijke deel worden het veenpakket en de detritus-gyttja-afzettingen van
elkaar gescheiden door de Oude Getijde Afzettingen. Het gaat om zand- en kleilagen die geïnterpreteerd zijn als respectievelijk strandwalafzettingen en
Unioklei.
Strandwalafzettingen
De strandwal is over een lengte van één km in het westelijke deel van het
plangebied in kaart gebracht (figuur 2 en kaartbijlage 2). De breedte bedraagt
ongeveer 400 meter. Plaatselijk is de (top van de) strandwal al aangetroffen op
30 cm -Mv (vanaf de bouwvoor). De totale dikte van de strandwalafzettingen
varieert van enkele centimeters tot meer dan twee meter (figuur 3). De strandwal
bestaat uit kleiarm, matig grof zand. Duidelijke sporen van bodemvorming zijn
niet aangetroffen. Wel zijn op verschillende diepten in de strandwal kleiige en
humeuze (tot venige) lagen aangetroffen. Dit wijst er op dat de strandwal niet
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in één keer, maar in meer fasen is ontstaan. De humeuze lagen zijn zeer waarschijnlijk tijdens de tussenliggende stilstandsfasen ontstaan. Opvallend is dat
het (geschematiseerde) profiel van de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland)
een sterk vergelijkbare opbouw laat zien (inclusief de 'humeuze vegetatielagen';
Pons & Wiggers, 1959: 142 & figuur 20).
De basis van de strandwal rust in de meeste gevallen op het veen. In de boringen
91, 162, 196 en 229 ontbreekt de veenlaag en ligt het strandwalzand direct op
het pleistocene zand. Tegen de verwachting in blijkt het bodemprofiel (in de top
van het dekzand) nog grotendeels intact (boring 229).

Unioklei
De Unioklei is uitsluitend aangetroffen in het zuidwestelijke deel van het plangebied
(figuur 4). De top van de afzettingen is aangetroffen vanaf 35 cm -Mv (ca. 4,4 m
-NAP) en bestaat in het algemeen uit sterk humeuze (soms venige), bruingrijze
klei. Kenmerkend voor de Uniokleien in het plangebied is dat het in het algemeen
slappe sedimenten betreft: aanwijzingen voor de aanwezigheid van compacte
en/of gerijpte lagen zijn in de boringen niet aangetroffen. In enkele boringen (daar
waar een dun pakket Unioklei op de strandwal uitwigt) is de Unioklei mogelijk
iets gerijpt. Hier zijn tevens houtresten in de klei aangetroffen. De dikte van het
pakket Unio-afzettingen varieert van minder dan tien cm (direct op de strandwal)
tot ongeveer 1,5 m in het uiterste zuidwesten (figuur 4).
Doorbraak in strandwal door Unioklei
De vorming van de strandwal verliep zeer waarschijnlijk (grotendeels) gelijktijdig
met de afzetting van de Unioklei. De Unioklei ligt direct op de strandwal. Ter
hoogte van boring 149 ligt de top van de strandwal iets lager. De laagte kan
oorspronkelijk reeds in de strandwal aanwezig zijn geweest of het gevolg zijn van
erosie die optrad bij sedimentatie van de Unio-afzettingen. Duidelijk zichtbaar is
dat de Unio-afzettingen via de opening in de strandwal in een smalle zone achter
de strandwal zijn gesedimenteerd (vergelijk figuur 4 en kaartbijlage 2).
Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Deze afzettingen vormen de top van het bodemprofiel en liggen op de Flévomeer
Afzettingen (in het centrale en oostelijke deel) of direct op de strandwal- en/of
Unio-afeettingen (in het westelijke deel). De totale dikte van het pakket varieert
van ongeveer 50 cm tot één meter. De Almere Afzettingen bestaan overwegend
uit licht kleiig zand, de Zuiderzee Afzettingen uit enigszins humeuze, zandige
klei. In beide komen schelpfragmenten voor. De IJsselmeer Afzettingen zijn
opgenomen in de bouwvoor en derhalve niet herkenbaar.

3.2.2 Archeologie
In een groot aantal boringen zijn vondsten gedaan (zowel waarnemingen in het
veld als in de zeefresiduen). Het betreft hoofdzakelijk houtskool dat is aangetroffen
in de top van het dekzand en de strandwal (kaartbijlagen 1 & 2). In de boringen

RAAP-rapport 764 / eindversie 24-01-2002

[17]

Plangebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek

RAAP

Plangebied Emmelhage

Gemeente Noordoostpolder
Dikte en verbreiding Unioklei
legenda
boringen
368
O

o
111

367
O

boring
boomummer

dikte Unioklei in cm

366
O

365
O

364
O

dikker dan 140
130 tot 140
120 tot 130
110 tot 120
100 tot 110
90 tot 100
80 tot 90
70 tot 80
60 tot 70
50 tot 60
40 tot 50
30 tot 40
20 tot 30
dunner dan 20
niet aanwezig

362
O

e

361
O

^-^- grens plangebied
A
A'
^ ^
boonaai met raailetters

363
O

360
O

oveng

niet onderzocht

359
O
35S

357
O

356
O

355
O

O

3S3
—-CW.
1

-^

'T-T-T—1 1 ^ j

1

RAAP
Figuur 4: Dikte en verbreiding Unioklei.

RAAP-rapport 764 / eindversie 24-01-2002

[18]

Pbngebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek

RAAP

240, 251 en 471 zijn (in de top van het dekzand) kleine fragmentjes onverbrand
(vissen-) bot aangetroffen. Van de (top van de) strandwal is een fragment onverbrand bot (vissentand) afkomstig (boring 164).
Dat hoofdzakelijk houtskool is aangetroffen, is niet zo heel vreemd omdat houtskool de meest voorkomende en verbreide archeologische indicator is; door het
geringe gewicht wordt het makkelijk verspreid via water en/of wind. Daarnaast
hangt het samen met allerlei activiteiten direct buiten de eigenlijke nederzettingen.
Niettemin kan niet aan elk houtskool-deeltje een archeologische betekenis worden
toegedicht: houtskool kan behalve een antropogene namelijk ook een natuurlijke
oorsprong hebben (ten gevolge van bosbrand, bliksem-inslag en dergelijke).
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4 De archeologische verwachtingskaart
4.1 Methoden
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een archeologisch verwachtingskaart
van het plangebied. De archeologische verwachting is gedefinieerd als de kans
op het voorkomen van archeologische vindplaatsen. Een verwachtingskaart is
derhalve een kaart waarop de verwachte dichtheid aan archeologische resten is
weergegeven door middel van vlakken en zones. Gegevens met betrekking tot
verstoringen van de bodem zijn eveneens opgenomen, voor zover deze relevant
zijn voor mogelijk aanwezige vindplaatsen.
De kaart is gebaseerd op het principe dat archeologische waarden niet willekeurig
over een gebied verspreid zijn, maar gerelateerd zijn aan bepaalde (voormalige)
landschappelijke elementen. De archeologische verwachting wordt daarom in sterke
mate bepaald door de geo(morfo)logische kenmerken van het plangebied. Behalve
naar deze landschappelijke kenmerken is eveneens gekeken naar het voorkomen van
archeologische resten in het plangebied. Naast de resultaten van het veldonderzoek worden gegevens van reeds bekende vindplaatsen uit vergelijkbare gebieden
gebruikt voor het opstellen van een verwachtingsmodel. Hierdoor is het mogelijk
een onderbouwde archeologische verwachting toe te kennen aan verschillende
delen van het plangebied. In eerste instantie wordt de archeologische verwachting
opgesteld voor de afzonderlijke geo(morfo)logische eenheden (dekzand, Unio- en
strandwalafzettingen). De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische
eenheid worden vervolgens gecombineerd tot één archeologische verwachting. De
archeologische verwachting is weergegeven in zones, waarbij is uitgegaan van een
driedeling in hoog, middelhoog en laag. Hoe hoger de verwachting, des te hoger de
verwachte dichtheid aan archeologische vindplaatsen in de desbetreffende zone.
Uit het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. De archeologische verwachtingskaart is daarom gebaseerd op de resultaten van het verkennend
booronderzoek en de algemene kennis over de ligging en verspreiding van bekende
archeologische vindplaatsen in Flevoland. In dit geval kan gesproken worden van
een kaart die gebaseerd is op 'expert judgement'. Een dergelijke methode is al
vaker toegepast tijdens vergelijkbaar archeologisch onderzoek in Zuidelijk
Flevoland (o.a. Muller & Raemaekers, 2001; Raemaekers, 1999a/b).
Grondwatercurve
Op grond van de hoogteligging van (de top van) het dekzand kan een globale
datering verkregen worden van het tijdstip waarop delen van het landschap met
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een bepaalde hoogteligging bedekt werden door veen- en meeral^ettingen. Deze
methode is onder meer toegepast bij de opgraving van de A27-Hoge Vaart, voor
de verwachtingskaarten van verschillende plangebieden in de gemeente Almere
en vooreen landschapskartering nabij Kuinre (De Boer, 2000; Hogestijn e.a., 1995;
Raemaekers, 1999a). Hiervoor zijn de gegevens van de relatieve grondwaterpiegelstijgingscurve (Gotjé, 1993: 79) gebruikt. Omdat de curve is opgesteld voor de
Noordoostpolder (omgeving van Schokland), is deze zonder verdere aanpassingen
gebruikt voor onderhavig onderzoek. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk
de minimale ouderdom te bepalen van mogelijke archeologische vindplaatsen voor
een gegeven diepteligging. Omgekeerd kan voor verschillende tijdstippen bepaald
worden op welke hoogte de grondwaterstand zich destijds (bij benadering) bevond.
4.2 Resultaten
4.2.1 Het dekzandlandschap
Algemeen
Het dekzandoppervlak vertoont in het plangebied een globale helling (ca. 0,5 m/km)
van noordoost naar zuidwest. Naast deze algemene trend is de aanwezigheid van
relatief smalle dekzandruggen kenmerkend voor het dekzandoppervlak. De stijgende
zeespiegel in het Holoceen heeft een stijging van het grondwater tot gevolg gehad.
Onder invloed hiervan is veengroei op het dekzand opgetreden. Met behulp van
de grondwatercurve (Gotjé, 1993) zijn voor delen van het dekzandoppervlak met
een bepaalde hoogteligging de bijbehorende verdrinkingstijdstippen berekend
(tabel 2). In de laagste delen van het plangebied (lager dan 7,5 m -NAP; zie
kaartbijLage 1) begon de veengroei rond 5200 voor Chr. De stijging van de grondwaterspiegel verliep tamelijk geleidelijk: ongeveer 20 cm per eeuw. Rond 3700 voor
Chr. zijn uiteindelijk ook de hoogste delen van het laat-pleistocene landschap (in
het oostelijke deel van het plangebied) verdronken (5,0 m -NAP; zie kaartbijlage
1). In het plangebied kunnen derhalve op het dekzand bewoningssporen uit het
Laat Paleolithicum, Mesolithicum, Vroeg en Midden Neolithicum aanwezig zijn.
Tabel 2: Bekende

i^éa^l» 0a«!» voopj
450

3400

500

3700
4300
4800
5200

600
700
750

verdrinkingstijdstippen.

Locatiekeuze
Voor het opstellen van een verwachtingsmodel is het een eerste vereiste inzicht
te hebben in de factoren die bepalend zijn geweest voor de keuze van een woonlocatie. Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Steentijd is dat de mens zich
voornamelijk in leven hield door middel van jacht en het verzamelen van voedsel.
Een structurele vorm van landbouw ontbreekt. Deze zogenaamde 'jagers-verzamelaars'
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trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een
verblijfplaats (Arts, 1988). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in basiskampen
en extractie kam pen. Bij een ruimtelijke analyse van het dekzandlandschap blijkt
dat de ligging van beide typen kampen zeer sterk aan landschappelijke eenheden
is gebonden. In vrijwel alle gevallen zijn de archeologische vindplaatsen te vinden
op overgangen van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntsituaties). Dit verband
is sterker naarmate deze gradiënt markanter is: de meeste archeologische vindplaatsen uit deze periode zijn te vinden op hoge opduikingen tegen natte laagten.
Basisnederzettingen liggen daarbij in het algemeen op de grotere landschappelijke
opduikingen, terwijl de extractiekampen tevens op zeer kleine opduikingen kunnen
voorkomen. Een verklaring voor deze sterke relatie moet worden gezocht in de
volgende factoren:
1. landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van
elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit
brengt voor jagers-verzamelaars met zich mee dat op dergelijke Locaties een
grote verscheidenheid aan voedselbronnen (planten en dieren) op korte
afstand voorhanden is;
2. de beekdalen vormen de belangrijkste transportroutes in het door bossen
gedomineerde landschap;
3. langs eroderende oevers van beken kunnen vuursteenhoudende moreneafzettingen aan de oppervlakte liggen. In een begroeid dekzandlandschap kan
een dergelijke ontsluiting als een belangrijke bron van vuursteen dienen.
In plaats van het hanteren van de verschillende archeologische perioden (Paleo-,
Meso- en Neolithicum) wordt in onderhavig rapport bewust gebruik gemaakt van
het begrip jagers-verzamelaars. Hoewel de scheiding tussen Mesolithicum en
Neolithicum (circa 5.000 voor Chr.) gebaseerd is op de introductie van aardewerk
in West-Nederland, betekent dit niet dat de mensen van de ene dag op de andere
van een jagers-verzamelaarsbestaan overgingen op landbouw. Het is zelfs waarschijnlijk dat in het plangebied tot ver in het Neolithicum voornamelijk samenlevingen
voorkwamen die leefden van jacht en het verzamelen van voedsel (o.a. Zeiler, 1997).
Bovendien is het waarschijnlijk dat sprake was van een langdurige periode waarin
beide voedselvoorzieningssystemen naast elkaar en gecombineerd voorkwamen. De
locatiekeuze-factoren voor jagers-verzamelaars zijn dus behalve voor het Paleolithicum en Mesolithicum voor het plangebied in hoge mate ook van toepassing
voor het Neolithicum.
Factoren
De factoren waarop de archeologische verwachting voor het dekzandoppervlak
gebaseerd is, zijn de mate van erosie van het dekzandoppervlak, de nabijheid
van gradiënten en de aangetroffen archeologische indicatoren. Onafhankelijk
van bovenstaande drie factoren is aan enkele hoger gelegen (en relatief grote)
dekzandruggen in het oosten van het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend. Het uitgangspunt hierbij is het mogelijk voorkomen van
basiskampen van jagers/verzamelaars.
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Mate van erosie
Aan delen van het plangebied waar de top van het dekzand geërodeerd is, is een
lage archeologische verwachting toegekend. In deze zones worden beide overige
factoren (aanwezigheid van archeologische indicatoren en gradiënt) niet meer
betrokken.
Gradiënten
In gebieden die geleidelijk steeds natter werden (en zoals het plangebied uiteindelijk verdronken), is niet zozeer de (absolute) hoogteligging, maar zijn eerder
de hoogteverschillen op relatief kleine afstand van belang. De achterliggende
gedachte is dat op elk tijdstip (tot ca. 3700 voor Chr. toen de hoogste delen van
het dekzandoppervlak eveneens verdronken) gradiëntzones in het landschap te
vinden zijn geweest. Met de stijgende grondwaterspiegel (en veenontwikkeling)
'verschoven' de gradiënten naar de hoger gelegen delen (in het plangebied van west
naar oost). Ter illustratie: de dekzandkop ter hoogte van boring 72 (ca. 6,5 m -NAP;
zie kaartbijlage 1) vormde vermoedelijk rond 4500 voor Chr. een gradiëntzone.
Globaal 400 jaar later (4100 voor Chr.) waren de lichtoranje gebiedsdelen op
kaartbijlage 1 (5,75 m -NAP) verdronken en vormde de dekzandkop ter hoogte
van boring 601 een gradiëntzone.
De gradiënten zijn berekend aan de hand van de Lokale hoogteverschillen van
het dekzandoppervlak. De gradiëntkaart die op deze wijze is verkregen, geeft in
feite de (lokale) hellingen weer. Hierbij is van belang dat des te groter de lokale
hoogteverschillen zijn (en dus hoe steiler de helling is), des te langer heeft de
desbetreffende dekzandkop (of -rug) een gradiënt gevormd. Naar verwachting is
in deze zones de kans op het voorkomen van archeologische resten het grootst.
Uit de classificatie van de hellingen in het plangebied blijkt dat deze een zogenaamde normaal-verdeling benadert. Er is gekozen om de grens tussen een hoge
dan wel lage archeologische verwachting (gebaseerd op de gradiënt) zo te leggen
dat 50% van het oppervlak een grotere helling heeft. Op deze wijze is het oppervlak van het plangebied verdeeld in 50% hoge archeologische verwachting en
50% lage archeologische verwachting op grond van de (lokale) gradiënt in het
dekzandoppervlak.
Aanwezigheid van archeologische indicatoren
Aan de zones rond de boringen met archeologische indicatoren is (onafhankelijk
van de hoeveelheid aangetroffen indicatoren) een hoge archeologische verwachting
toegekend. Deze hoge archeologische verwachting op grond van de aanwezigheid
van archeologische indicatoren geldt voor een cirkel met een diameter van ruwweg
25 m rondom de boring waarin zij zijn aangetroffen.
Door de drie bovengenoemde factoren te combineren is de uiteindelijke archeologische verwachtingskaart voor het dekzandoppervlak vervaardigd (tabel 3).
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Tabel 3: Weging van

geen archeologische
indicatoren aangetroffen

factoren voor de archeo-

hellingklasse >50% hoge archeoLogische
verwachting

middelhoge archeoLogische
verwachting

logische verwachting

hellingklasse <50% middelhoge archeologische
verwachting

lage archeologische verwachting

oppervlak.

erosie

voor het dekzand-

Lage archeoLogische verwachting Lage archeoLogische verwachting

4.2.2 De Strandwal
De strandwal is ontstaan tijdens de vorming van het binnenmeer, waarbij de
Unioklei is afgezet (§ 2.2). Uitgaande van de grondwatercurve is berekend dat de
hoogste delen van de strandwal (4,5 m -NAP; zie kaartbijlage 2) rond 3400 voor
Chr. zijn verdronken. Op de strandwal kunnen derhalve archeologische resten
aanwezig zijn uit het Midden Neolithicum. Uit de hoogteLigging blijkt eveneens
dat terwijl het omringende dekzandoppervlak al verdronken was, de strandwal nog
een (bewoonbare) hoogte vormde: een gradiëntzone bij uitstek. Hierdoor was het
zeer waarschijnlijk een gunstige woonlocatie in het natte veenlandschap. Voor de
gehele strandwal geldt derhalve een hoge archeologische verwachting.
Plaatselijk zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de top van de strandwal
(§ 3.2.2). Uit opgravingen op de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland) blijkt
dat ook (juist) op enige diepte onder de top van de strandwal archeoLogische
cultuurlagen aanwezig zijn (Soonius, 1994). Dezelfde constatering is ook gedaan
bij archeologisch onderzoek op een strandwal nabij Schipluiden in Zuid-Holland
(Deunhouwer, 2001 & 2002).
4.2.3 De Unio-afzettingen
In de boringen zijn geen archeologische resten aangetroffen in de Unio-afzettingen.
De afzettingen zijn bovendien slecht ontwikkeld (ongerijpt en slap) en bestaan uit
humeuze (soms tot venige), grotendeels ongerijpte, zware siLtige klei. Dergelijke
afzettingen worden in het algemeen ongeschikt geacht voor (prehistorische)
bewoning. Voor de Unio-afzettingen geldt derhalve een Lage archeologische
verwachting.
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
Het verkennend archeologisch onderzoek in het plangebied Emmelhage (gemeente
Noordoostpolder) kon in grote lijnen worden uitgevoerd zoals gepland was. Tijdens
het verkennend booronderzoek zijn drie geomorfologische eenheden in kaart
gebracht:
- het laat-pleistocene dekzandoppervlak;
- de strandwalafzettingen;
- de Unio-afzettingen.
Op basis van erosieverschijnselen, het voorkomen van archeologische indicatoren
en de hoogteligging alsmede het lokale reliëf (gradiënt) in/van het dekzandoppervlak is een verwachtingsmodel opgesteld voor deze geomorfologische eenheid.
Op basis van deze factoren is aan het dekzandoppervlak een hoge, middelhoge
of lage archeologische verwachting toegekend. Op basis van de structuur van de
Unioklei in het plangebied is de archeologische verwachting voor deze geomorfologische eenheid laag. Aan de strandwalafzettingen is een hoge archeologische
verwachting toegekend.
De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische eenheid zijn op de archeologische verwachtingskaart gecombineerd tot één archeologische verwachting. De
archeologische verwachting is weergegeven in zones met een hoge, middelhoge
of lage archeologische verwachting.
5.2 Aanbevelingen
Het algemene rijks- en provinciaal beleid is voor een belangrijk deel gericht op het
behoud van archeologische waarden (zie bijlage 1). Derhalve wordt aanbevolen
om de top van de strandwalafzettingen en het dekzandoppervlak zoveel mogelijk
te ontzien tijdens bodemwerkzaamheden en -ingrepen die zeer waarschijnlijk met
de woningbouw en verdere inrichting van het plangebied gepaard zullen gaan.
Concreet betekent dit dat aanbevolen wordt om te onderzoeken of de inrichtingsplannen op zodanige wijze kunnen worden aangepast dat bodemingrepen tot in
of net boven de top van de strandwal en/of het dekzandoppervlak zoveel mogelijk
vermeden worden.
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Zones met een hoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: oranje
eenheden)
In zones met een hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid
aan archeologische vindplaatsen verwacht. In deze zones dienen ingrepen die tot
fysieke aantasting van de (verwachte) archeologische waarden leiden zoveel
mogelijk voorkomen te worden. Aanbevolen wordt om in een zo vroeg mogelijke
fase van de planvorming (na vaststelling van het definitieve inrichtingsplan) in
de desbetreffende zones een karterend archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit
bestaat uit een booronderzoek waarbij een grotere boordichtheid (meer boringen
per ha) en een grotere boordiameter toegepast worden. Het karterend onderzoek
heeft tot doel vast te stellen waar in de zones met een hoge archeologische
verwachting daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn..
Zones met een middelhoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: gele
eenheden)
In zones met een middelhoge archeologische verwachting worden archeologische
vindplaatsen verwacht, maar met een iets lagere dichtheid dan in de zones met
een hoge archeologische verwachting. Bij de planuitvoering dient rekening te
worden gehouden met de (verwachte) aanwezige archeologische waarden.
Gezien de (verwachte) lagere dichtheid aan archeologische vindplaatsen en het
grote oppervlak van de zone met een middelhoge archeologische verwachting wordt
een vlakdekkend karterend archeologisch onderzoek in deze zone niet haalbaar
geacht. Derhalve wordt aanbevolen om, indien tijdens het karterend vervolgonderzoek van de zones met een hoge archeologische verwachting (oranje eenheden)
daadwerkelijk archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, in de aangrenzende
delen met een middelhoge verwachting in een straal van 50 m rondom de vindplaatsen eveneens een karterend vervolgonderzoek uit te voeren. Tevens is het
raadzaam om aan de zones met een middelhoge archeologische verwachting (waar
geen karterend vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden) in het bestemmingsplan
een stelsel van aanlegvergunningen op te nemen met het oog op toekomstige
bodemingrepen.
Zones met een lage archeologische verwachting (kaartbijlage 3: groene
eenheden)
In zones met een lage archeologische verwachting is de kans op het voorkomen
van archeologische vindplaatsen klein tot zeer klein. Normaliter kunnen geplande
ingrepen in deze zone zonder beperkingen (tenminste voor zover het de archeologische waarden betreft) worden uitgevoerd.
Ten aanzien van het vervolgtraject in het plangebied Emmelhage wordt aanbevolen
te overleggen met de provinciaal archeoloog (dhr. A.A. Kerkhoven: zie bijlage 1).
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Gebruikte afkortingen
AMZ
ARCHIS
CAA
CMA
Mv
NAP
ROB

Archeologische Monumentenzorg
ARCHeologisch Informatie Systeem
Centraal Archeologisch Archief
Centraal Monumenten Archief
maaiveld
Normaal Amsterdams Peil
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verklarende woordenlijst
antropogeen

ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/
veroorzaakt)
detritus-gyttja
fijn organisch bezinksel in stilstaand, relatief diep water
(meren)
donk
rivierduin
Holoceen
jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca.
8800 jaar voor Chr. tot heden)
klastisch sediment sediment ontstaat door afbraak van oudere gesteenten, samengesteld uit delen en mineralen van het moedergesteente
lagunair
betrekking hebbend op een ondiepe baai, beschermd door
Strandbank, rif of eiland- langs een kust
lagune
een door een barrière (strandwal, schoorwal, e.d.), bijna of
geheel afgesloten deel van een zee
lithologisch
het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend
(bijv. korrelgrootte)
marien
door de zee gevormd, afgezet
meanderen
(van rivieren of beken) zich bochtig door het landschap
slingeren
morene
opeenhoping van puin op de rand of aan het einde van een
gletsjer

oeverwal

pingo-ruïne

langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat
bij het buiten de oevers treden van de stroom het grovere
materiaal het eerst bezinkt
de door afsmelting van een pingo ontstane depressie waaromheen vaak een wal voorkomt die is ontstaan door afglijding
van de pingo'huid'
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podzol

Prehistorie
silt
sloef
Steentijd
strandwal

Weichselien
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geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon.
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen
van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende
Ustijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca.
8800 voor Chr.)
bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een
inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitlogen
van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door
inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering
genoemd
dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven
bronnen bewaard zijn gebleven
gronddeeltjes ter grootte van 2 tot 50 pm
sterk siltige afzettingen afgezet (onder enigszins brakke
omstandigheden) in het Almere (een lagune)
archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik
van stenen werktuigen
door branding en zeestromingen ontstane zandrug parallel
aan de kustlijn welke uiteindelijk boven gemiddeld hoogwater uitkomt
geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs
Nederland niet bereikte), ca. 12.000-10.000 jaar geleden

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-) bijlagen
Figuur 1,

Ligging van het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Nederland
(ster).
Figuur 2. Geomorfologische kaart.
Figuur 3. Profiel van boorraai A-A'.
Figuur 4. Dikte en verbreiding Uni o klei.
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.

Archeologische tijdschaal.
Bekende verdrinkingstijdstippen.
Weging van factoren voor de archeologische verwachting voor het
dekzandoppervlak.

Bijlage 1. Archeologisch beleid.
Kaartbijlage 1. Resultaten van het booronderzoek en hoogteligging van de top
van het dekzand.
Kaartbijlage 2. Hoogteligging van de top van de strandwalafzettingen.
Kaartbijlage 3. Archeologische verwachtingskaart.
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Bijlage 1: Archeologisch beleid
Voor de behartiging van de archeologische belangen binnen de onderhavige
plannen, is het archeologiebeleid op rijks- en provinciaal niveau van belang. Op
beide niveaus wordt beleid van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) gevormd
en gehanteerd. In dit beleid staat het beheer en behoud van archeologische
waarden in de bodem als bron van kennis en cuLtuurbeleving centraal. In het
kader daarvan wordt gestreefd naar een volwaardige integratie van archeologie
in ruimtelijke planvorming, met het doel aantasting van het archeologische
bodemarchief te voorkomen of te beperken.
Archeologische opgravingen worden bij voorkeur alleen uitgevoerd als behoud
of effectieve bescherming niet langer mogelijk is. Het Europees, nationaal en
provinciaal beleid op het gebied van de AMZ is momenteel zo ver ontwikkeld en
geïmplementeerd dat er sprake is van een volledige erkenning van het archeologisch belang in planologische besluitvormingsprocessen.
Voor de vaststelling van de vindplaatsen die in aanmerking dienen te komen
voor beschermende maatregelen of nader onderzoek worden op provinciaal- en
rijksniveau vastgestelde selectiecriteria gehanteerd.
In Nederland wordt de onderstaande AMZ-fasering gehanteerd in ruimtelijke
ontwikkelingen waarbij ingrepen in de bodem plaatsvinden. Ook voor het plangebied Emmelhage wordt (impliciet) deze fasering gevolgd:
Inventariserend veldonderzoek: verkenning en
verwachtingskaart (onderhavige onderzoek)

Inventariserend veldonderzoek: kartering
ft
(eventueel) Inventariserend veldonderzoek: waardering

(eventueel) Aanvullend Archeologisch Onderzoek

Behouden

Beschermen

Opgraven/Begeleiden
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Feitelijk betreft het een selectieproces waarbij steeds verder gefocust wordt op
mogelijk behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. Hierbij wordt het te
onderzoeken gebied steeds kleiner, maar het onderzoek in het algemeen steeds
intensiever. Na iedere fase bestaat de mogelijkheid dat terreinen worden vrijgegeven.
Tevens is het mogelijk dat een fase wordt overgeslagen, omdat deze geen nieuwe
informatie toevoegt. De uiteindelijke opties staan onderaan genoemd en kunnen
per vindplaats verschillen.
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1. Samenvatting
Het plangebied Emmelhage is een agrarisch gebied ten noordwesten van de bebouwde kom van Emmeloord
in de gemeente Noordoostpolder. De gemeente is voornemens dit gebied te ontwikkelen als
woningbouwlocatie, een logische uitbreiding op de bestaande stad. Het plangebied beslaat in totaal iets minder
dan 185 ha.
Bij het opstellen van de structuurvisie is door de Provincie Flevoland geadviseerd een inventariserend
archeologische veldonderzoek (booronderzoek) te laten uitvoeren om mogelijke archeologische waarden in
kaart te brengen. Dit onderzoek is in 2001 door RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de
gemeente uitgevoerd1. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente Vestigia
gevraagd het uitgevoerde archeologisch onderzoek en de bijbehorende aanbevelingen te evalueren en advies
uit te brengen over te nemen vervolgstappen. Uitgangspunt daarbij is te onderzoeken hoe de
woningbouwdoelstelling, zoals in de structuurvisie staat aangegeven, kan worden gerealiseerd met zo gering
mogelijke schade aan het bodemarchief en welke maatregelen op het gebied van fysieke bescherming en
aanvullend onderzoek eventueel nodig zijn. Op basis van de beschikbare documentatie heeft Vestigia hiervoor
een plan van aanpak ontwikkeld en globaal doorberekend op de archeologische, stedenbouwkundige en
financiële consequenties.
Op het tot nu toe uitgevoerde vooronderzoek valt het een en ander op te merken. Dit betreft zowel
archeologisch inhoudelijke aspecten als lacunes met betrekking tot de wijze waarop invulling is gegeven aan de
specifieke vragen voor te nemen vervolgstappen.
Voor wat betreft mogelijke vervolgstappen mag geconcludeerd worden dat de mogelijkheid zeker aanwezig is
om de woningbouwopgave te realiseren en toch op een verantwoorde wijze de archeologische relicten veilig te
stellen. Wel is er sprake van aanvullende kosten en/of consequenties in de vorm van aanvullend onderzoek in
het westelijke gedeelte van het plangebied in combinatie met een mogelijke aanpassing van hetzelfde gedeelte
van inrichtingsplan indien daar daadwerkelijk archeologische waarden worden aangetoond.
Concreet adviseert Vestigia over te gaan tot een verdichtend (waarderend) booronderzoek in twee geselecteerde gebieden ter
hoogte van de strandwal in het westelijk deel van het plangebied en in één gebied in de oostelijk gelegen dekzandvlakte, met als
mogelijk uitvloeisel het uitsparen van enkele waardevolle archeologische vindplaatsen in deze zones. Deze aanpak wordt naast
enkele alternatieven in dit advies nader toegelicht.

1
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2. Inleiding
Het plangebied Emmelhage, ten noordwesten van de bebouwde kom van Emmeloord is een landschappelijk
uniform agrarisch gebied, met een opstrekkende noord-zuidgerichte blokverkaveling. De gemeente is
voornemens dit gebied van circa 185 ha. te ontwikkelen als woningbouwlocatie, als logische uitbreiding op de
bestaande kern.
Op de indicatieve kaart van archeologische waarden (IKAW) van de ROB heeft het gebied een lage
archeologische verwachting. Wel liggen in de nabijheid enkele zones met een middelhoge verwachting. Min of
meer hetzelfde geldt voor de aanduiding op de provinciale archeologische monumentenkaart. In de omgeving
staan enkele gebieden aangemerkt als zijnde van archeologische betekenis. In overleg met de Provincie
Flevoland is desalniettemin besloten om in een vroegtijdig stadium een archeologisch vooronderzoek uit te
voeren in het gebied. Met name om risico’s bij de verdere ontwikkeling uit te sluiten. Gekozen is voor de
methode van een karterend booronderzoek.
Dit onderzoek is in het najaar van 2001 door RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de
gemeente uitgevoerd2. Op basis van het booronderzoek is door RAAP een aantal landschapsgenetische
kaarten en bodemprofielen opgesteld, waaruit tenslotte een archeologische verwachtingskaart is gegenereerd.
De belangrijkste uitkomsten van dit rapport zijn:
- de pleistocene ondergrond lijkt te bestaan uit een van oost naar west licht afhellende dekzandvlakte
waarin geen uitgesproken toppen zijn te onderscheiden;
- in het westen van het plangebied is op de pleistocene ondergrond op een later moment een noordwestzuidoost-gerichte strandwal (zandrug) afgezet. Deze rug heeft in eerste instantie als een barrière
gefungeerd bij het verdrinkingsproces en de afzetting van jongere sedimenten;
- nadat de strandwal is doorbroken is het gebied geheel verdronken en bedekt met jongere afzettingen van
klei en veen. Op dat moment was het hele gebied niet meer geschikt voor menselijke bewoning;
- bij het onderzoek is niet onomstotelijk vastgesteld dat er vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn. Wel
zijn in een aantal boringen aanwijzingen gevonden die zouden kunnen wijzen op bewoonde plekken uit de
vroege prehistorie binnen het plangebied. Het gaat daarbij om de hoogste delen van het pleistocene
oppervlak en top en de flanken van de strandwalafzettingen;
De gemeente heeft Vestigia b.v., Archeologie & cultuurhistorie gevraagd het tot nu toe uitgevoerde archeologisch
vooronderzoek te evalueren en advies uit te brengen over eventuele noodzakelijke vervolgstappen.
Uitgangspunt daarbij is te onderzoeken hoe de woningbouwdoelstelling, zoals in de structuurvisie aangegeven,
kan worden gerealiseerd met zo gering mogelijke schade aan het bodemarchief en welke maatregelen op het
gebied van fysieke bescherming en documenterend onderzoek eventueel nodig zijn. In de volgende paragraaf
worden de uitkomsten van het RAAP-onderzoek kort geëvalueerd en worden een aantal kanttekeningen
geplaatst die het uitgangspunt vormen voor de door Vestigia voorgestelde vervolgacties. Die vervolgacties
worden beschreven in hoofdstuk 5.

2

De Boer en Jansen (2001), RAAP-rapport 764
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3. Evaluatie archeologisch vooronderzoek
Ter verduidelijking en onderbouwing van het onderstaande advies is het noodzakelijk een aantal
kanttekeningen te plaatsen bij het uitgevoerde vooronderzoek en de rapportage daarover.
1. Het RAAP-rapport geeft een duidelijk beeld van de geologische wordingsgeschiedenis van het plangebied
en de directe omgeving. Het gedetailleerde booronderzoek maakt het mogelijk zowel de verticale als
horizontale stratigrafie van de ondergrond nauwkeurig te beschrijven. De bijbehorende kaartbeelden en
profielen zijn helder en vormen een goede ondersteuning van de beschrijvingen in de tekst3. Er is dan ook
geen reden om te twijfelen aan de conclusies met betrekking tot de landschapsgenese.
2. In de kaartbijlage worden twee reliëfkaarten afgebeeld van respectievelijk de hoogteligging van de
pleistocene ondergrond en van de hoogteligging van de strandwalafzettingen. Voor de legenda is gebruik
gemaakt van hoogteverschillen van slechts 25 cm. Dit leidt voor het hele plangebied visueel tot een, op
het eerste gezicht, zeer reliëfrijke ondergrond. In werkelijkheid komt het echter neer op een minimaal
hoogteverval van vrijwel nergens meer dan 1 tot 1,5 meter over van oost naar west een lengte van meer
dan 2 km. Omdat de reliëfkaart ook het belangrijkste uitgangspunt vormt voor de archeologische
verwachtingskaart ontstaat ook daar, zeker voor het oostelijk deel van het plangebied, een grillig beeld van
kleine gebieden van afwisselend lage, middelhoge en hoge verwachting. Het is de vraag of dit een
representatieve en reële weergave is.
3. De conclusies voor wat betreft de archeologische verwachting zijn behalve op het reliëf, ook gebaseerd op
de mate van intactheid van het bodemprofiel in de top van het dekzand. In het rapport wordt gesteld dat
in slechts 28 boringen is vastgesteld dat de top van het dekzand is geërodeerd. Deze liggen vooral in het
zuidwestelijke deel van het plangebied. In hoeverre dan automatisch geldt dat bij alle overige boringen de
top niet geërodeerd is, valt moeilijk na te gaan. Slechts voor 15 boringen (het lengteprofiel A-B) wordt de
boorkolom afgebeeld. Daarbij valt op dat ook bij een aantal als ‘niet geërodeerd’ beschreven boringen dan
wel de A-, dan wel de B-horizont afwezig is. Voor het oostelijk deel van het onderzoeksgebied wordt
voorts niet duidelijk of op het dekzand nu veen is afgezet of dat er juist sprake is van detritus(gyttja). Dit
kan nogal een verschil maken bij de beoordeling van de verspoelingskans in dat gebied.
4. Alle boringen zijn door RAAP beoordeeld op archeologische indicatoren. Waar deze zijn gevonden is
aangegeven. Archeologische indicatoren die worden onderscheiden zijn: houtskool (veel/weinig) en bot
(onverbrande vissenbotten). Voor beide categorieën geldt echter dat zijn niet ondubbelzinnig op
menselijke activiteit hoeven te duiden. Houtskool kan ook als gevolg van natuurlijke processen in de
bodem zijn gekomen en ook vissenbotten kunnen in een voormalige zeebodem als gevolg van natuurlijke
formatieprocessen zijn afgezet. Opvallend is dat bij geen van de boringen voor archeologen “primaire”,
oftewel ondubbelzinnige, archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Hierbij kan gedacht worden aan
fragmenten bewerkt vuursteen, rode oker, aardewerk of verbrand dierlijk bot. In tegenstelling tot
houtskool en vissenbotten duiden deze vondstcategorieën meestal wel direct op menselijke activiteiten uit
het verleden ter plaatse.
5. De aangetroffen secundaire archeologische indicatoren komen niet altijd uit afzettingen die duiden op
intacte archeologische vindplaatsen. Zo lijkt nogal wat van het aangetroffen houtskool afkomstig te zijn
uit de zogenaamde Unioklei-afzettingen aan de oostkant van de strandwal. Dit kan duiden op materiaal in
een verspoelde context. Het RAAP-rapport geeft hierover onvoldoende uitsluitsel.
6. Het onderzoek was primair bedoeld om een gedetailleerde verwachtingskaart voor het onderzoeksgebied
te ontwerpen en niet direct om archeologische vindplaatsen op te sporen. De belangrijkste conclusies,
zoals de aanwezigheid van een strandwal, Unioklei er direct voor en direct achter en een dekzandvlakte

3

Het verdient aanbeveling om hoogtekaarten e.d. mede af te beelden met maatvoering t.o.v. van het huidige maaiveld en
niet alleen gerelateerd aan NAP. Met name indien kaarten een onderdeel vormen van inrichtingsvraagstukken is de vraag
hoe diep geconstateerde fenomenen liggen meestal het meest relevant.
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verder naar het oosten konden echter ook al uit de bestaande literatuur worden afgeleid4. Hoewel de
ligging van de diverse landschapselementen nu goed is vastgelegd is het de vraag of dit niet met een veel
kleiner aantal boringen had gekund. Gezien het grote aantal boringen dat is gezet, is het resultaat in relatie
tot vergelijkbare zoekgebieden in de polder archeologisch gezien vervolgens ook nog eens vrij mager5.
Vestigia concludeert dat archeologische vindplaatsen niet zijn aangetoond, hooguit dat op een aantal plaatsen
binnen het plangebied sprake is van een matig hoge verwachting. Voor het ontwerpen van een
vervolgstrategie geeft het RAAP-onderzoek wel enig, maar in een aantal opzichten eigenlijk ook weer
onvoldoende, houvast.

4

Zie bijvoorbeeld Gotjé (1993) en Wiggers (1955).
Vergelijk de resultaten van Emmelhage met bijvoorbeeld vlakdekkend vooronderzoek in de omgeving van Almere of
Swifterbant.
5
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4. Wettelijk en beleidsmatig kader
Het archeologiebestel is sterk in beweging. Dit heeft alles te maken met de aanstaande implementatie van het
Europese Verdrag van Malta ter bescherming van het archeologisch erfgoed in de Nederlandse situatie. Het
wetsvoorstel voor aanpassing van de monumentenwet en enkele andere wetten ligt op dit moment voor advies
bij de Raad van State. Hoewel door veel instanties hierop al geanticipeerd wordt, geldt formeel nog steeds het
huidig regime van de Monumentenwet 1988 en de enkele aanvullende beleidsregels in het kader van het
interim-beleid dat de staatssecretaris per 1 oktober 2001 heeft afgekondigd. Deze laatste heeft vooral
betrekking op de uitvoering van archeologische werkzaamheden en niet op de planprocedure.
Wat betreft de wettelijke voorschriften rond de archeologie zijn in het kader van een verdere
bestemmingsplanprocedure vooral de volgende kaders van belang:
•

de toetsing door de PPC en de goedkeuring van het bestemmingsplan door gedeputeerde staten op grond
van art. 11 WRO/BRO;

•

wettelijke bescherming als archeologisch monument op grond van art. 3 van de Monumentenwet 1988.

Ad 1) Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient onderzoek gedaan te worden naar de bestaande
toestand en de gewenste ontwikkeling. Voor wat betreft de cultuurhistorische, en daarmee ook de
archeologische, waarden is er sprake van een relatie met de algemene onderzoeksverplichting op grond van
art. 9 WRO. De PPC’s zijn de laatste jaren in toenemende mate alert op de aanwezigheid van archeologische
en cultuurhistorische paragrafen in ontwerpbestemmingsplannen buitengebied. Indien onvoldoende
informatie aanwezig is, wordt bij reële archeologische verwachtingen vaak om aanvullend onderzoek gevraagd.
Hoe ver dit onderzoek moet gaan is, zo ook in het geval van Emmelhage, vaak een punt van discussie.
Indien de aanwezigheid van archeologische waarden is vastgesteld, dienen deze te worden gewaardeerd
volgens algemeen geldende criteria voor waardering en selectie. Omdat in het geval van Emmelhage geen
waarden zijn vastgesteld is waardering (nog) niet aan de orde.
De volgende stap is het aangeven in het bestemmingsplan hoe met vastgestelde, behoudenswaardige,
archeologische waarden wordt omgegaan. Algemene beleids- en toetsingsuitgangspunten van
Rijkserfgoedinstellingen (vertegenwoordigd in de PPC) en Provincie zijn:
- bescherming van waardevolle archeologische relicten waar mogelijk in situ, dus inpassing in de nieuwe
situatie;
- indien dit niet mogelijk is, documentatie en ontsluiting van de archeologische informatie via aanvullend
onderzoek.
Ad 2) In principe staat het rijksbeschermingsbeleid en –programma van archeologische monumenten los van
de bestemmingsplanproblematiek. De ROB kan op grond van haar eigen beleidsprioriteiten terreinen bij de
minister voordragen voor bescherming als archeologisch monument. Indien bescherming of voorbescherming
van toepassing zijn dan is altijd een vergunning van de minister vereist om bodemverstorende activiteiten –
dus ook bouwen – op een dergelijk terrein uit te voeren.
In theorie kan de ROB, na vaststelling van behoudenswaardige resten, ook in Emmelhage overgaan tot een
beschermingsprocedure. In de praktijk zal dit niet gebeuren zolang de bestemmingsplanprocedure loopt. In de
praktijk wordt wettelijke bescherming tegenwoordig meestal toegepast als sluitstuk van een inrichtingsplan. Bij
het vooroverleg wordt het instrument echter soms wel op tafel gelegd om druk uit te oefenen.
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Een ander (theoretisch) drukmiddel is de mogelijkheid van de minister (ROB) om op grond van art. 49 van de
Monumentenwet (1988) bij uitvoering van grondwerken het werk stil te leggen indien vondsten van
oudheidkundige waarden worden aangetroffen, met andere woorden, indien het bouwplan onverhoeds
doorgang vindt zonder voorafgaand archeologisch onderzoek en er dan tijdens de uitvoering vondsten gedaan
worden, om alsnog tot onderzoek over te gaan.
In de praktijk worden beide instrumenten in Nederland in situaties als rond Emmelhage nauwelijks toegepast
en zeker niet indien er sprake is van bestuurlijk overleg in het kader van een bestemmingsplan.
Voorlopig is er echter nog steeds geen sprake van vastgestelde waarden, maar slechts van een
verwachtingsbeeld. Belangrijk is om in een volgende stap aannemelijk te maken dat van feitelijke resten geen
sprake is, of eventueel wel aangetoonde resten nauwkeurig te begrenzen en nader te waarderen. Vanuit een
oogpunt van verantwoord beleid en ruimtelijke kwaliteit, is het pas dan aan te bevelen in het inrichtingsplan
van Emmelhage aangetoonde archeologische waarden zoveel mogelijk te beschermen.
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5. Mogelijke vervolgstappen
Op grond van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek is door de uitvoerders van het onderzoek
(RAAP) een aantal vervolgstappen geadviseerd. Deze beschouwen we als alternatief A.
• Alternatief A (RAAP)
1. het inrichtingsplan bij voorkeur op zodanige wijze aanpassen dat geen bodemingrepen plaatsvinden tot
het niveau van de strandwal- en dekzandafzettingen;
2. in alle zones met een hoge archeologische verwachting een verdichtend, karterend booronderzoek
uitvoeren (meer boringen en grotere boordiameter) om vast te stellen of inderdaad vindplaatsen aanwezig
zijn;
3. voor de zones met een middelhoge verwachting in het plan van aanpak voor het onder 2 genoemde
onderzoek een meerwerkoptie inbouwen om ook deze zones, indien gewenst, bij het aanvullend
onderzoek te kunnen betrekken;
4. tevens zou in het bestemmingsplan op deze gebieden een aanlegvergunningenstelsel moeten komen te
rusten.
5. alleen voor de gebieden met een lage verwachting worden geen vervolgacties voorgesteld.
Deze aanbevelingen hebben grote stedenbouwkundige, bouwtechnische en financiële consequenties. Zelfs
zodanig dat de realisatie van het bestemmingsplan in gevaar komt. Een dergelijk aanvullend booronderzoek
zou betekenen dat minimaal nog eens 700 tot 900 boringen gezet moeten worden op de onder alternatief B
beschreven wijze. De kosten daarvan bedragen ca. € 150.000,-. Voorts wordt door RAAP niet aangegeven wat
dient te gebeuren wanneer bij verder vooronderzoek onverhoopt wel archeologische resten worden
aangetroffen.
Vestigia heeft vanuit de archeologische praktijk enkele alternatieven bekeken die vanuit de doelstellingen van
het vigerende archeologisch monumentenzorg- en ruimtelijke ordeningsbeleid in meer of mindere mate
acceptabel geacht mogen worden. Gezocht is naar oplossingen die beter in verhouding staan tot de reële kans
op archeologische resten en een geringere belasting geven voor de plankosten en de tijdsplanning. Een
belangrijk discussiepunt in dit verband is de vraag hoeveel boringen nodig zijn om zeker te kunnen zijn dat
geen archeologische vindplaatsen gemist zijn. Voor bepaalde landschapstypes zijn daarvoor redelijke
ervaringscijfers bekend. Voor andere, en daartoe behoort ook de dekzandvlakte die het hele oostelijk deel van
het plangebied beslaat, ontbreken deze eigenlijk, ook al omdat over de relatie tussen de prehistorische
bewoning en dit landschap eigenlijk niet veel bekend is. Tegen deze achtergrond komen wij tot de
alternatieven B, C en D:
• Alternatief B: selectief aanvullend booronderzoek
Voorgesteld wordt om te beginnen met:
1. een aanvullend booronderzoek in de zone met de hoogste archeologische verwachting, de strandwal in
het westelijk deel van het plangebied. Het is niet nodig om in eerste instantie de hele strandwal uit te
boren. Op basis van de verwachtingskaart is het gebied met de hoogste verwachting ongeveer 30 ha.
groot. Voor vergelijkbaar archeologisch vooronderzoek in Almere is op wetenschappelijke gronden
berekend dat indien 40% van een bepaald landschapstype wordt onderzocht hieraan statistisch gezien een
betrouwbare uitspraak over het hele gebied mag worden ontleend. Aangezien het in dit geval op
geogenetische gronden niet mogelijk is om één aaneengesloten gebied te selecteren is ervoor gekozen om
op de strandwal twee representatief gebieden van in totaal 12 ha. aan te wijzen voor verder onderzoek (zie
bijlage). In deze gebieden wordt vervolgens om de 25 meter geboord met een boor met een diameter van
15 cm tot in het pleistocene zand. De boorkernen worden gezeefd op archeologische indicatoren. In
totaal zouden dan 200 aanvullende boringen nodig zijn. Gedetailleerde profielbeschrijvingen zijn wellicht
niet nodig, omdat alleen gericht gekeken wordt naar archeologische indicatoren;
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2. Geadviseerd wordt om eveneens enkele verdichtende boringen te zetten rondom een van de zogenaamde
pleistocene opduikingen met houtskoolconcentraties in het oostelijk deel van het plangebied
(dekzandvlakte), bijvoorbeeld in de buurt van de RAAP-boringen 508, 524 en 538 (zie bijlage). Maximaal
25 boringen zouden hier kunnen volstaan. Het doel is vast te stellen of het door RAAP ontworpen
verwachtingsbeeld voor het landschapstype in het oostelijk gebied inderdaad een voorspellende waarde
heeft. Is dit zo dan zou het in het vervolg in vergelijkbare situaties probleemloos kunnen worden
toegepast. Indien dit niet het geval is, dan moet getwijfeld worden of de gevolgde methodiek voor de
dekzandvlakte wel zo functioneel is. Aangezien de gemeente Noordoostpolder hier voor toekomstige
bouwlocaties baat bij kan hebben is deze geringe extra investering zeker verantwoord.
3. Indien het resultaat negatief blijft, m.a.w. nog steeds geen “echte” archeologische indicatoren worden
aangetroffen, zouden op archeologische gronden geen beperkingen meer mogen worden gegeven aan de
verdere ontwikkeling van het gebied.
Indien op de strandwal wel archeologische indicatoren worden aangetroffen, zou afhankelijk van het
resultaat overwogen moeten worden hetzij het onderzoek uit te breiden tot de hele strandwal dan wel
direct over te gaan tot beschermende maatregelen in de vorm van planaanpassing.
Indien rond de aangewezen plaats in het oostelijke deel duidelijke archeologische resten worden
aangetoond, zou overwogen moeten worden hier een noodopgraving te doen plaatsvinden om in ieder
geval de aard en datering van de vindplaats vast te stellen. Planaanpassing zou gezien de geringe omvang
van de te verwachten vindplaats(en) in dit gebied eventueel nog overwogen kunnen worden, maar lijkt
gezien de geringe kans op voorhand een te extreme maatregel. Het valt te overwegen om bij een
noodzakelijk kleinschalig noodonderzoek in het oostelijk gebied, in overleg met de provinciaal
archeoloog, de regionale amateurarcheologen te betrekken. Op die manier kunnen de waarnemingen niet
alleen een wetenschappelijke, maar ook een educatieve meerwaarde krijgen.
4. Omdat bij de realisatie van het bestemmingsplan gekozen wordt voor een gefaseerde uitvoering en
begonnen wordt met de invulling van het oostelijk deel van het plangebied, zou de bovengenoemde
aanpak geen belemmering voor de verdere planning hoeven te betekenen. Het beperkte booronderzoek in
het oostelijk gebied en de onwaarschijnlijke vervolgactie hoeft geen vertraging op te leveren. Voor het
uitwerken van de eventuele consequenties van de resultaten van het onderzoek op de strandwal is meer
tijd beschikbaar omdat dit deel van het plan pas over enkele jaren wordt uitgevoerd.
Kosten
De kosten van het voorgestelde aanvullende booronderzoek worden geraamd op € 50.000,- tot € 60.000,inclusief rapportage. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde boordiepte van twee tot drie meter en uitvoering
met de hand. Wij baseren ons daarbij op gemiddelde tarieven van verschillende archeologische
prospectiebedrijven. Eventueel kan overwogen worden het onderzoek machinaal uit te voeren met een
zogenaamde mechanische avegaarboor. Op deze wijze is waarschijnlijk een kostenbesparing mogelijk (1020%?). Het verdient aanbeveling de aanbesteding in concurrentie te doen plaatsvinden op basis van een
gedetailleerd programma van eisen of archeologisch bestek6.
• Alternatief C: de telefooncelmethode
Indien archeologische vindplaatsen met enige zekerheid zouden kunnen worden afgebakend, zou ook gekozen
kunnen worden de kwaliteit daarvan nader te bepalen door het aanleggen van enkele kleine, verticaal uit te
graven proefputten tot in het pleistocene zand. Door drie van de vier zijkanten van de put met metalen platen
te verstevigen en bronbemaling toe te passen kan zonder risico de bodemopbouw en het vondstniveau op de
aanwezigheid van sporen worden beoordeeld. De archeologisch interessante lagen worden vervolgens
bemonsterd en geanalyseerd.
Deze methode is het meest doeltreffend wanneer een vindplaats onomstotelijk is aangetoond en de noodzaak
tot een opgraving beoordeeld en begroot moet worden. In Emmelhage zouden rond twee of drie van de
6 Het schrijven van een PvE of bestek en een aanbestedingsadvies over de ingeleverde offertes wordt, afhankelijk van de
mate van gedetailleerdheid, geraamd op tussen € 700 en € 2000.
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aangetroffen houtskoolconcentraties op de strandwal een dergelijke aanpak overwogen kunnen worden. Op
basis van de resultaten zouden vervolgens via boringen de begrenzingen van de vindplaats kunnen worden
opgezocht.
Voordeel is dat, indien een vindplaats wordt vastgesteld, direct meer inzicht wordt geboden in de aard,
kwaliteit en datering, waardoor een besluit over de noodzaak van vervolgacties, zoals onder B.3 en B.4
beschreven eerder genomen kan worden. Nadeel is dat dit soort putjes onvoldoende zekerheid bieden over de
rest van het gebied, indien bijvoorbeeld niets wordt aangetroffen. Verwacht mag worden dat de provincie de
voorkeur zal geven aan, eerst, een aanvullend booronderzoek op een representatief deel van de strandwal,
alvorens nog verder in te zoomen op een bepaald deel ervan.
Kosten
De kosten van een proefputtenonderzoek worden geraamd op € 10.000,- tot € 15.000,- per proefput, inclusief
rapportage. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde diepte van 2,5 tot 3 meter. Wij baseren ons daarbij op de
gemiddelde tarieven van verschillende archeologische bedrijven. Aangezien zeker vier putten nodig zullen zijn
voor een enigszins representatieve steekproef, biedt deze aanpak ook kostentechnisch gezien niet al te veel
voordelen. Daarnaast is de methode meer belastend voor de eigenaren en grondgebruikers.
Het verdient ook hier aanbeveling de aanbesteding in concurrentie te doen plaatsvinden op basis van een
gedetailleerd programma van eisen of archeologisch bestek7.
•

Alternatief D: geen verdere archeologische maatregelen en in beroep gaan tegen een eventuele afwijzing van het
bestemmingsplan door de Provincie
Zoals gezegd is het de vraag of het provinciaal bestuur op grond van WRO meer onderzoek dan het reeds
uitgevoerde kan verlangen. De gemeente zou zich op het standpunt kunnen stellen dat aan de
onderzoeksplicht is voldaan en dat onvoldoende bewijs voor de aanwezigheid van behoudenswaardige
archeologische relicten is gevonden. De kans op een succesvolle bezwaarprocedure is moeilijk in te schatten.
Deze hangen mede samen met factoren die buiten de specifiek archeologische kant liggen. Zo speelt de
financiële haalbaarheid een belangrijke rol in relatie tot de maatschappelijke noodzaak en het wel of niet
aanwezig zijn van alternatieve locaties waar de archeologische bezwaren kleiner zijn. Indien onderbouwd kan
worden dat excessieve archeologiekosten een doorslaggevende rol gaan spelen bij de realisatie, kan eventueel
een beroep gedaan worden op een bijdrage in de kosten door de provincie of het ministerie van OCenW. In
hoeverre een dergelijk beroep succes heeft hangt mede af van de voorgeschiedenis van het project en de
actuele stand van zaken rond de bijdrageregelingen8.
Tot slot
Vestigia geeft de voorkeur aan alternatief B. De kans op goedkeuring/draagvlak bij bevoegd gezag (provincie)
van de elk van de voorgestelde vervolgstappen wordt aanzienlijk verhoogd indien in het inrichtingsplan op
enigerlei wijze de eventuele archeologische geschiedenis van het gebied tot uitdrukking kan worden gebracht
of gevisualiseerd. Dit kan op vele manieren en via vele stedenbouwkundige concepten gebeuren.

7

Het schrijven van een PvE of bestek en een aanbestedingsadvies over de ingeleverde offertes wordt, afhankelijk van de
mate van gedetailleerdheid, geraamd op tussen € 700 en € 2000.
8 Of de subsidieregeling van OcenW in 2002 nog geldt is op dit moment namelijk niet duidelijk.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

1

Inleiding

Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder heeft Vestigia het conceptrapport van de Grontmij
over het Plangebied Emmelhage te Emmeloord getoetst aan de resultaten van het eerdere onderzoek
en het daaropvolgende advies van Vestigia. Vervolgens zijn ook de conclusies en aanbevelingen
beoordeeld. Daarbij zijn betrokken onze recente ervaringen bij de voorbereiding en de uitvoering van
het onderzoek in een vergelijkbare landschappelijke context (duintop) van vergelijkbare ouderdom in
de Harnaschpolder te Schipluiden, waarvoor de tweede auteur als projectverantwoordelijke namens het
Hoogheemraadschap Delfland optreedt. Een andere goed vergelijkbare vindplaats is die in het tracé
van de N31 (Leeuwarden-Nijega). Ook hiervan zijn recente karteringsgegevens bekend die als
referentiekader gebruikt kunnen worden. Wij geven hieronder kort samengevat onze overwegingen en
ons advies voor een eventueel vervolgtraject weer. De publicaties van de in de tekst genoemde
referentieonderzoeken zijn terug te vinden onder Verantwoording.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

2

Algemene opmerkingen

Over het door Grontmij uitgevoerde onderzoek en de rapportage valt niet zo veel op te merken. Wij
denken dat het basiswerk naar behoren is uitgevoerd. Er wordt weliswaar aandacht besteed aan, en
illustraties opgenomen over, houtskoolvoorkomens, waarbij men zich af kan vragen of dat allemaal
nodig is en veelzeggend is. Wellicht is dit verklaarbaar door gebrek aan andere uitkomsten.
De belangrijkste omissie is dat in het rapport geen uitspraken worden gedaan over de intactheid van
het bodemprofiel en de aan- of afwezigheid van een duidelijke leeflaag of A-horizont op de strandwal.
Ook het RAAP-onderzoek was daarin niet altijd even duidelijk en blijkbaar is het de Grontmij ook niet
opgevallen. Voor het verwachtingsbeeld zijn uitspraken over een eventuele begraven a-horizont van
belang (zie onder). Onze conclusie blijft dat op de strandwal op de meeste plaatsen geen sterk
ontwikkelde a-horizont aanwezig is.
Onze derde opmerking is van procedurele aard. Het is niet verstandig van de opdrachtnemer om de
resultaten van het onderzoek al met de provinciaal archeoloog te bespreken en samen naar een
conclusie toe te werken, voordat de opdrachtgever van de resultaten in kennis is gesteld.
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3

Overwegingen

Er gold op basis van het RAAP-onderzoek een matig hoge archeologische verwachting voor de
strandwal. De verwachting betrof met name vroeg- en midden-Neolithische bewoning, wat was
ingegeven door de bevindingen van de laatste jaren met het onderzoek van P14, de A27 en de visweren
in Emmeloord, naast verscheidene kleinere veldonderzoeken, maar ook vergelijkbare locaties in de
Harnaschpolder (Schipluiden) en Zandwerven in het westelijk kustgebied.
Recentelijk zijn (potentiële) vindplaatsen uit deze periode wel vaker het object van studie geweest,
zodat we in ieder geval kunnen stellen dat ze regionaal (provinciaal) niet bijzonder zeldzaam zijn. Dat
impliceert dat uitbreiding en investering in verder vooronderzoek alleen maar logisch en verantwoord
zijn, indien onmiskenbare aanwijzingen voor menselijk verblijf of bewoning zijn aangetroffen.
In het geval van Emmelhage zijn die, ook na het tweede fase onderzoek, nog steeds niet aangetroffen.
Kan dit berusten op toeval? Ons inziens niet. Er is specifiek gezocht naar de archeologische
nalatenschap van een samenleving die in hoge mate mobiel was. Ze maakten seizoensgebonden
tochten door een leefgebied, waarbij jaren achtereen dezelfde locaties werden bezocht. In deze periode
transformeerde die samenleving van jagers/verzamelaars zich tot veetelers en tot een
boerengemeenschap met gemengde landbouw. Zij het waarschijnlijk nog altijd wel met een redelijk
nomadisch bestaan. Een strandwal van deze dimensie leent zich bij uitstek voor langer verblijf, niet
alleen voor "special activity camps" maar ook voor grotere familiegroepen die jagen, vissen, veehoeden
en kleinschalige akkerbouw combineerden. Dat betekent dat zij, met inbegrip van regelmatige
terugkeer op zo'n plaats, een archeologische nalatenschap achterlaten die oppervlakte beslaat van
enkele tientallen m2. Zo'n vindplaats kan niet door de mazen van het gehanteerde boornet zijn
gevallen. In die verblijfsperioden is natuurlijk veelvuldig vuur gestookt, maar ook is er andersoortig
cultureel afval zoals aardewerk, vuursteen, natuursteen en ook verbrand bot. Het is zeer indicatief dat
met dit hoge aantal boringen zulke indicatoren niet zijn gevonden.
In vergelijkbare omstandigheden en met vergelijkbare of zelfs minder dichte boorgrids worden deze
vindplaatsen elders wel opgespoord. Een goed recent voorbeeld is het RAAP-onderzoek in de
verlenging van de Rijksweg N31 in Friesland.
Tot slot valt op dat er geen sprake lijkt van een duidelijke bodemontwikkeling in de strandwal. Er heeft
zich geen bijzondere leeflaag/A-horizont ontwikkeld. Bij vindplaatsen in vergelijkbare condities valt
toch steeds op dat er sprake bodem is van duidelijke bodemvorming, mede door de aanwezigheid van
mensen veroorzaakt.
Niet valt uit te sluiten dat ergens op de strandwal sprake is geweest van een klein en zeer tijdelijk
(jacht)kamp, waarbij nauwelijks archeologisch materiaal is aangereikt. Zo'n vindplaats, die over het
algemeen ook minder informatief is, laat zich zeer lastig opsporen of uitsluiten. De voorgestelde
proefsleuven bieden daartoe ook geen zekerheid.
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Conclusie

Wij achten de kans dat in het gebied waardevolle archeologische resten aanwezig zijn zo
langzamerhand minimaal. Was de kans al klein, dan is deze nu nog kleiner geworden. Extra
proefsleuven hebben alleen de functie van een zoektocht naar de spreekwoordelijke speld in de
hooiberg. Zit er niets in, dan kan het eventuele tijdelijke kampje er nog steeds naast liggen.
Ondertussen heeft het hele gebied in bijna 1000 boringen nog geen enkele eenduidige indicatie
opgeleverd! Op de vergelijkingsschaal scoort Emmelhage dan ook veel lager dan bijvoorbeeld
Waterloopbos.
Ons inziens is het maatschappelijk, maar ook onderzoekstechnisch, niet verantwoord om op basis van
de conclusies van het uitgevoerde veldonderzoek nog eens een aanvullend archeologisch onderzoek
voor te stellen. De gemeente heeft in alle redelijkheid gedaan wat verwacht mocht worden.
Vanwege de wetenschappelijke of methodisch-technische problematiek rond het opsporen en
waarderen van vindplaatsen in de regio is het voorstelbaar dat erfgoedbeherende instanties het
onderzoeksgebied nader zouden willen beschouwen. Vanuit die optiek zou het op de weg van de
provincie of de ROB moeten liggen om dat onderzoek te uit te voeren en te bekostigen, opdat nadien
in vergelijkbare situaties, meer op maat gesneden en overtuigender uitspraken over verwachtingen
kunnen worden geformuleerd.
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Advies

Wij adviseren om het conceptrapport met de provincie te bespreken en daarbij aan te geven dat de
gemeente op basis van deze uitkomsten geen aanleiding ziet om verder onderzoek uit te voeren. De
Provincie moet de gemeente maar van het tegendeel zien te overtuigen, en dan met voorbeelden
illustreren, waar in vergelijkbare omstandigheden met een zo'n geringe indicatie door middel van nog
meer (sleuven)onderzoek toch een echte vindplaats voor de dag is gekomen. Vestigia kent deze
voorbeelden niet.
Als wisselgeld of alternatief, bestaat er eventueel nog een beter en veel goedkoper alternatief, voor de
door de Grontmij voorgestelde proefsleuven. En dat is een bescheiden palynologisch onderzoek.
Proefsleuven geven geen uitsluitsel of buiten de sleuven zelf nog (andere) vindplaatsen aanwezig
kunnen zijn. Een palynologisch onderzoek heeft betrekking op het totale landschap.
Het is namelijk zeer denkbeeldig dat in dit milieu pollen zijn bewaard, of juist niet - wat ook een
bepaalde zeggingskracht heeft - , en met behulp van pollenstudie kan worden bepaald wat de
menselijke invloed op het paleomilieu in de directe omgeving van de vindplaats is geweest. Vestigia zou
de gemeente/provincie dan willen voorstellen om bijvoorbeeld een bureau als BIAX, na enige
voorbereiding, enkele boorkernen te laten steken, en deze methode te beproeven. Het voordeel voor
de gemeente is dat zij zonder proefsleuven en of een verdichtend boorgrid al veel eerder duidelijkheid
kan krijgen over mogelijke menselijke aanwezigheid in de hele directe omgeving, en niet alleen binnen
de eventuele proefsleuf.
De kosten daarvan mogen niet meer zijn dan hooguit enkele 1000-den euro's Een bedrijf als BIAX
verschaft graag informatie of zo'n onderzoekje in deze landschappelijke context uitvoerbaar is.
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Verantwoording

Advies inzake het archeologisch vooronderzoek in het kader van het plangebied Emmelhage, gemeente Noordoostpolder,
Vestigia rapport V63a, Bunschoten 2002.
Plangebied Emmelhage te Emmeloord, een nader inventariserend onderzoek, concept 31 juli 2003 Grontmij
Utrecht/Houten.
RAAP-rapport 454 – Rijksweg 31 (Leeuwarden-Nijega) & Knooppunt Ureterpvallaat, een aanvullende archeologische
inventarisatie: fase 1 (AAI-1), 1999.
RAAP-rapport 529 – Rijksweg 31 Leeuwarden (Hemriksein) - Nijenga, een aanvullende archeologische inventarisatie: fase
2 (AAI-2), 2000.
RAAP-rapport 764 – Plangebied Emmelhage te Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder), een verkennend archeologisch
onderzoek, G.H. de Boer en B. Jansen, Amsterdam 2002.
RAAP-rapport 771- De Neolithische vindplaats Noordhoorn-strandwal (Harnaschpolder) gemeente Schipluiden, een
Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO), P. Deunhouwer. Amsterdam 2002.
RAAP-rapport 785 – Plangebied Waterloopbos (Gemeente Noordoostpolder), een verkennend en karterend archeologisch
onderzoek, G.H. de Boer en J.W. de Kort, Amsterdam 2002.
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de
ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale
Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een
hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een
grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als
zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met
daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd
nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.
Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de
auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en
Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats
verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt
verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere
voorzieningen.
Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten
parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud,
herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan
moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat.
Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid.

1.2

De aanleiding voor een nota parkeernormen

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd
voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke
richtlijn en geen vastgesteld beleid.
Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te
kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds
in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als
onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige
bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door
een voorwaardelijke verplichting.
Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die
reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota
Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden.
Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.
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1.3

Opbouw Nota Parkeernormen

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting
essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet
aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende
hoofdstuk.
De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De
parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor
auto’s en fietsen’ opgenomen.
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2. Uitvoering parkeerverplichting
2.1

Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels
over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van
parkeren op eigen terrein.

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging
Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt
de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij
verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal
aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in
mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de
parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting
of overschot op.
De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende
oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de
uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende
parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota
Parkeernormen.

2.2

Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis
van onderstaande vier stappen.

2.2.1

Stap 1: bepalen parkeerbehoefte

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder
Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad.
De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per
km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is
het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met
een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen
toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest
bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.
De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is
echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het
buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in
stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.
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Gebiedstype

Stedelijkheidsgraad

Omgevingsadressendichtheid

Emmeloord (bebouwde kom)

Matig stedelijk

1.000 tot 1.500 adressen per km²

Rest gemeente

niet stedelijk

minder dan 500 adressen per km².

Tabel 2-1

Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil,
overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en
het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt
zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging,
ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende
parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet.

Gebiedsindeling

Stedelijkheidsgraad

Stedelijke zones

Matig stedelijk

Centrum

Emmeloord rest bebouwde kom

Matig stedelijk

Rest bebouwde kom

Overige kernen (bebouwde kom)

Niet stedelijk

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Niet stedelijk

Buitengebied

Emmeloord centrum

Tabel 2-2

1

Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder.

B. toepassing parkeernormen
Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met
parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van
het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor
alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende
parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen
die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van
parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt
van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.

1

Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat,

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein.
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen
Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere
(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er
namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers,
werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot.
Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit
biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan
dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)
Functies
werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
50%
50%
90%
80%
100%
60%
80%
70%
woningen bewoners
woningen bezoekers
10%
20%
80%
70%
0%
60%
100%
70%
kantoor/bedrijven
100%
100%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
commerciële dienstverlening
100%
100%
5%
75%
0%
0%
0%
0%
detailhandel
30%
60%
10%
75%
0%
100%
0%
0%
grootschalige detailhandel
30%
60%
70%
80%
0%
100%
0%
0%
supermarkt
30%
60%
40%
80%
0%
100%
40%
0%
sportfuncties binnen
50%
50%
100%
100%
0%
100%
100%
75%
25%
25%
50%
50%
0%
100%
25%
100%
sportfuncties buiten
bioscoop/theater/podium
5%
25%
90%
90%
0%
40%
100%
40%
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau
100%
75%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleunwoning/verzorgingsflat
50%
50%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
ziekenhuispatiënten
inclusief bezoekers
60%
100%
60%
60%
5%
60%
60%
60%
ziekenhuis medewerkers
75%
100%
40%
40%
25%
40%
40%
40%
dagonderwijs
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
avondonderwijs
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%

Tabel 2-3

Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317)

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein
Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het
begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder
het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het
vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig
meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere
doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op
eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande
tabel.
Parkeervoorziening

Theoretisch aantal

Berekeningsaantal

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

Lange oprit zonder garage of carport

2

1,0

Dubbele oprit zonder garage

2

1,7

Garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

Garagebox (niet bij woning)

1

0,5

Garage met enkele oprit

2

1,0

Garage met lange oprit

3

1,3

Garage met dubbele oprit

3

1,8

Tabel 2-4

Parkeren op eigen terrein
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke
maatvoering:
•

een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed;

•

een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed;

•

een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed;

•

een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks);

•

een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks);

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.
E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen
Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond
tot een volledige parkeerplaats.

2.2.2
Een

Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein
aanvraag

omgevingsvergunning

dient

in

beginsel

op

het

bijbehorend

terrein

aan

de

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld:
“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de
vigerende bestemming.”
Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het
aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm
mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.

2.2.3

Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter
voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik
gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken
geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de
openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht.
Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel
of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken
of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als
de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling,
onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het
Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de
2

initiatiefnemer aan te leveren representatief parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen

2

Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer
aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit.
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee
rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn.
De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij
het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.
Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is
afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt
en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera.
De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Hoofdfunctie

Acceptabele loopafstanden

Wonen

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Winkelen

Ca. 400 meter (5 minuten)

Werken

Ca. 500 meter (6 minuten)

Ontspanning

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Gezondheidszorg

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Onderwijs

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
Richtlijn acceptabele loopafstanden

Tabel 2-5

2.2.4

3

Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste
toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van
parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met
bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in
de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden
worden met:
•

De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel.

•

De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te
worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden:
•

De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder
andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.

•

De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande
parkeertekorten of andere doeleinden.

•

Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren
parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.

3

Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.
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•

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig
gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en
de aanvrager moeten worden geregeld.

2.2.5

Vervolg: parkeeradvies

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief
advies afgegeven.
Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op
acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde
ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven
op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De
aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via
de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3).

2.3

Afwijkingsbevoegdheid college van B&W

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren;
“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”.
Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere
omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn.
De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze
bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare
bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom

de

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast.

2.4

Overgangsregeling

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
•

Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd
met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een
stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of
exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het
college geaccordeerde document.

•

Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van
inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de
parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.

•

Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is
beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende
parkeernormen.
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2.5 Slotbepaling
Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden
zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’.
Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke
parkeerverplichtingen op te nemen.

2.6

Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan
moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door
de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan
(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een
gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn
aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.”
In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke
parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit
betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle
bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment
nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen
die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de
juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van
functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke
parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het
bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.
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3. Parkeernormen Noordoostpolder
3.1

Hoofdfunctie wonen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

koop vrijstaand

woning

1,8

2,2

2,3

2,4

0,3

koop twee-onder-een-kap

woning

1,7

2,1

2,2

2,2

0,3

koop, tussen/hoek

woning

1,5

1,9

2,0

2,0

0,3

koop, etage, duur

woning

1,6

2,0

2,1

2,1

0,3

koop, etage, midden

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

koop, etage goedkoop

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huurhuis, vrije sector

woning

1,5

1,9

2,0

2,0

0,3

huurhuis, sociale huur

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huur, etage, duur

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

huur, etage, midden/goedkoop

woning

1,1

1,4

1,4

1,4

0,3

kamerverhuur, zelfstandig

kamer

0,6

0,7

0,7

0,7

0,2

aanleunwoning/serviceflat

Woning

1,0

1,1

1,2

1,2

0,3

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra
parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke
beperkt bezoek ontvangt.

3.2

Hoofdfunctie werken

kantoor (zonder baliefunctie)
kantoor (met baliefunctie)
commerciële dienstverlening
bedrijf arbeidsintensief/
bezoekers extensief (industrie
bedrijf arbeidsextensief/
bezoekers extensief (bv loods)
bedrijfsverzamelgebouw
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Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo

1,6

2,1

2,6

2,6

5%

2,1

2,9

3,6

3,6

20%

1,6

2,4

2,4

2,4

5%

0,7

1,1

1,1

1,1

5%

1,3

1,9

2,0

2,0

5%

3.3

Hoofdfunctie winkels en boodschappen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

buurtsupermarkt

100 m2 bvo

1,9

3,5

4,3

-

89%

discountsupermarkt

100 m2 bvo

3,3

6,5

7,8

-

96%

fullservice supermarkt

100 m2 bvo

3,4

5,2

6,2

-

93%

grote supermarkt
groothandel in
levensmiddelen

100 m2 bvo

6,0

7,7

8,8

-

84%

-

6,4

7,4

-

80%

buurt- en dorpscentrum

100 m2 bvo

-

3,7

4,1

-

72%

wijkcentrum (klein)

100 m2 bvo

-

4,5

5,0

-

76%

wijkcentrum (gemiddeld)

100 m2 bvo

-

5,1

5,6

-

79%

weekmarkt

m1 kraam

0,20

0,20

0,23

-

85%

kringloopwinkel

100 m2 bvo

-

1,9

2,0

2,3

89%

bruin- en witgoedzaken

100 m2 bvo

4,0

7,9

8,2

9,3

92%

woonwinkel

100 m2 bvo

1,3

1,9

2,0

2,0

91%

meubel/woonboulevard

100 m2 bvo

-

2,4

2,5

-

93%

bouwmarkt

100 m2 bvo

-

2,4

2,4

2,5

87%

tuin-, groencentrum

100 m2 bvo

-

2,6

2,7

2,9

89%

3.4

100 m2 bvo

Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

Bibliotheek

100 m2 bvo

0,5

1,2

1,2

1,4

97%

Museum

100 m2 bvo

0,6

1,1

1,1

-

95%

Bioscoop

100 m2 bvo

3,2

11,2

11,2

13,7

94%

filmtheater/filmhuis

100 m2 bvo

2,6

7,9

7,9

9,9

97%

theater/schouwburg

100 m2 bvo

7,4

9,8

9,8

12,0

87%

Casino

100 m2 bvo

5,7

6,5

6,5

8,0

86%

bowlingcentrum

per baan

1,6

2,8

2,8

2,8

89%

biljart- en
snookercentrum
dansstudio

per tafel

0,9

1,4

1,4

1,8

87%

100 m2 bvo

1,6

5,5

5,5

7,4

93%

fitnessstudio/sportschool

100 m2 bvo

1,4

4,8

4,8

6,5

87%

fitnesscentrum

100 m2 bvo

1,7

6,3

6,3

7,4

90%

wellnesscentrum
(thermen etc.)
sauna, hammam

100 m2 bvo

-

9,3

9,3

10,3

99%

100 m2 bvo

2,5

6,7

6,7

7,3

99%

sporthal

100 m2 bvo

1,6

2,9

2,9

3,5

96%

sportzaal

100 m2 bvo

1,2

2,8

2,9

3,6

94%

tennishal

100 m2 bvo

0,3

0,5

0,5

0,5

87%
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3.5

Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

camping

standplaats

-

-

-

1,2

90%

bungalowpark

bungalow

-

1,7

1,7

2,1

91%

café/bar/cafetaria

100 m² bvo

5,0

6,0

7,0

-

90%

restaurant

100 m² bvo

9,0

13,0

15,0

-

80%

discotheek

100 m² bvo

6,9

20,8

20,8

20,8

99%

hotel 1ster

10 kamers

0,4

2,4

2,5

4,5

77%

hotel 2 sterren

10 kamers

hotel 3 sterren

10 kamers

hotel 4 sterren

10 kamers

hotel 5 sterren

10 kamers

3.6

1,4

4,1

4,3

6,3

80%

2,1

5,0

5,2

6,8

77%

3,4

7,2

7,5

9,0

73%

5,3

10,6

11,0

12,6

65%

Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

huisartsenpraktijk

behandelkamer

2,1

3,0

3,3

3,3

57%

apotheek

apotheek

2,3

3,2

3,4

-

45%

fysiotherapiepraktijk

behandelkamer

1,3

1,8

2,0

2,0

57%

consultatiebureau

behandelkamer

1,4

1,9

2,2

2,2

50%

consultatiebureau voor
ouderen
tandartsenpraktijk

behandelkamer

1,3

1,9

2,0

2,2

38%

behandelkamer

1,6

2,4

2,6

2,7

47%
55%

gezondheidscentrum

behandelkamer

1,6

2,2

2,5

2,5

religiegebouw

per zitplaats

0,2

0,2

0,2

-

verpleeg- en
verzorgingstehuis
ziekenhuis

wooneenheid

0,6

0,6

0,6

-

60%

100m² bvo

1,4

1,7

1,9

2,0

29%
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3.7

Hoofdfunctie onderwijs
Eenheid

kinderdagverblijf
(exclusief K&R)
basisonderwijs
(exclusief K&R)

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

1,0

1,4

1,4

1,5

0%

0,8

0,8

0,8

0,8

100 m²2 bvo
per leslokaal

middelbare school

100 leerlingen

3,7

4,9

4,9

4,9

11%

ROC

100 leerlingen

4,7

5,8

5,9

5,9

7%

avondonderwijs

10 studenten

4,5

6,8

6,9

10,5

95%

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride
Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de
steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan
om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en
parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm
opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten
schoolse opvang.
Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van
een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn
terug te vinden in onderstaande tabel.
• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x
4

•

reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.
Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x

•

reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en

5

6

brengen x reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.

Doelgroep

% halen en brengen met Reductiefactor
de auto
parkeerduur
groep 1 t/m 3
30-60%
0,5
groep 4 t/m 8
5-40%
0,25
kinderdagverblijf
50-80%
0,25

Tabel 3-1

Reductiefactor aantal
kinderen per auto
0,75
0,85
0,75

Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen

4

Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5.

5

Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25.

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.
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3.8

Fietsparkeren

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor
het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht
worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan
voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie
zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.

3.8.1

Ligging fietsparkeervoorzieningen

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort
hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt
aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen),
mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst
bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.

3.8.2

Fietsparkeernormen

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en
recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar
boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen
aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus
niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk
vereist.
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebie
d

kantoor medewerkers

100 m2 bvo

1,7

1,2

1,2

0,7

kantoor bezoekers

100 m2 bvo

5,0

5,0

5,0

5,0

10 leerlingen

4,3

4,3

4,3

-

10 leerlingen

5,0

5,0

5,0

-

6,2

6,2

6,2

-

10 leerlingen

0,4

0,4

0,4

-

10 leerlingen

1,4

1,4

1,4

-

10 leerlingen

0,6

0,4

0,4

-

ROC leerlingen

10 leerlingen

12

12

12

-

ROC medewerkers

10 leerlingen

0,9

0,9

0,9

-

Winkelcentrum

100m2 bvo

2,7

2,7

2,7

-

Supermarkt

100 m2 bvo

2,9

2,9

2,9

-

Bouwmarkt

100m2 bvo

0,25

0,25

0,25

-

Basisschool leerlingen
<250
Basisschool leerlingen
250-500
Basisschool leerlingen
>250
Basisschool medewerkers
Middelbare school
(leerlingen
Middelbare school
(medewerkers)
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Minimaal
10

Tuincentrum

100m2 bvo

0,4

0,4

0,4

0,1

Fastfood restaurant

Locatie

29

10

10

5

Restaurant (eenvoudig)

100 m2 bvo

18

18

18

15

Restaurant (luxe)

100 m2 bvo

4

4

4

Bibliotheek

100 m2 bvo

3

3

3

Bioscoop

100 m2 bvo

7,8

1,4

1,4

Fitness

100 m2 bvo

5,0

2,0

2,0

Museum

100 m2 bvo

0,9

0,9

0,9

Sporthal

100 m2 bvo

2,5

2,5

2,5

Sportveld

Ha netto
terrein

61

61

61

Sportzaal

100 m2 bvo

4,0

4,0

4,0

-

5

5

100 plaatsen

40

40

40

100 m2

1,3

1,3

1,3

100 m2

0,4

0,4

0,4

24

18

18

32

32

32

28

28

28

20

20

20

Begraafplaats
Kerk / moskee
Gezondheidscentrum
bezoekers
Gezondheidscentrum
medewerkerkers

Theater
Stedelijk evenement
Zwembad (openlucht)
Zwembad (overdekt)

100
zitplaatsen
100
bezoekers
100 m2
bassin
100 m2
bassin

Rij- en vrijstaande woning

Kamer

1

1

1

Appartement

Kamer

0,75

0,75

0,75

Busstation

Halterende
buslijn

Terras
meetellen

5

+0,5 voor
bezoek
+ 0,5 voor
bezoek

42

In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra
stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen
plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van
het fietsgebruik op te kunnen vangen.
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bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

Bijlage 10
Beeldkwaliteitsplan Emmeloord,
Emmelhage - fase 2

216

bestemmingsplan (vastgesteld)

Beeldkwaliteitsplan Emmeloord, Emmelhage – fase 2
Inleiding
Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de geplande
woningbouw in het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage – fase 2’. Het
beeldkwaliteitsplan is opgedeeld in twee onderdelen. Een algemeen deel waar de
samenhang van het totale plangebied op hoofdlijnen wordt beschreven. Daarna een
specifiek deel waarin concrete criteria zijn opgenomen voor de eerste deelfase, fase 2a.
Te zijner tijd wanneer fase 2b wordt ontwikkeld, wordt een uitwerkingsplan voor die fase
opgesteld waarin de specifieke criteria voor fase 2b verder uitgewerkt worden.
Bij dit beeldkwaliteitsplan hoort een bijlage 2, waarin tevens criteria zijn opgenomen voor
de bestemming ‘Gemengd’. Deze bestemming regelt de realisatie van een supermarkt en
school in fase 2a. Het gaat om criteria voor plaatsing, bouwmassa (vormgeving) en
detaillering, materialen en kleuren van deze twee gebouwen. De algemene criteria voor
duurzaamheid voor de woningen gelden ook voor de supermarkt en school.
Verkaveling en architectuur
Emmelhage fase 2 is het vervolg op, maar ook de afronding van, de huidige eerste fase:
het Boswonen. De gerealiseerde bebouwing van de eerste fase kan voor een groot deel
getypeerd worden als het zogeheten jaren ’30 wonen. Karakteristiek hiervoor zijn de
donkere, rode baksteen, de duidelijke witte dakoverstekken en de donkere, geglazuurde
gebakken dakpan. Het zijn woningen die een zekere degelijkheid uitstralen. Op enkele
(accent)punten en aan de noordrand van de eerste fase wordt hiervan afgeweken met
woningen in een lichtere kleur materialisering.
Het voortzetten van een bepaalde architectuur vormt een afronding en maakt van
Emmelhage een logisch geheel. De in de eerste fase ingezette structuur wordt voortgezet
en tegelijkertijd afgerond. Hierop is de verkaveling van fase 2 ook aangepast. Het op
deze wijze aansluiten op de eerste fase vraagt wel om duidelijke criteria in het
beeldkwaliteitsplan.
Hoofdlijnen
De bebouwing in deze tweede fase sluit aan de randen en op de doorgaande route
logisch aan op de jaren ’30 architectuur van fase 1. Hier bestaat wel ruimte voor een
modernere uitvoering passend bij deze tijd. In het middengebied wordt ruimte geboden
voor het plaatsen van onder meer zogeheten loft- en schuurwoningen. Op accentlocaties,
meestal op het snijvlak van infrastructuur, wordt zelfs de mogelijkheid geboden om plat
te bouwen of met een andere materialisering van het dakvlak.
Projecten die liggen binnen gebieden die zijn aangegeven als ruimtelijke eenheid (Rand
A, B, het Middengebied en de Accentlocaties) hebben qua ontwerp onderling een relatie.
Ze zijn onderdeel van een compositie. Dit betekent niet dat alle woningen hetzelfde zijn,
maar wel dat de architectuur, massa, kleur en materiaal op elkaar afgestemd moeten
worden. Bijzondere aandacht daarbij vraagt de onderlinge afstemming van kapvormen
en dakhellingen.
De situering van de woning is zodanig dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de
zon. Omdat in de tweede fase geen aardgasleiding wordt aangelegd dienen
duurzaamheidsmaatregelen genomen te worden. Deze maatregelen, zoals zonnepanelen
en pv-cellen, dienen een eenheid te vormen met de architectuur.

Samenhang (op hoofdlijnen) van kleur, materialisering en dak(vormen)

Deze verkaveling en het onderscheid in architectuur komt tot uitdrukking in een
verschillend gebruik van materialen en kleuren. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Materialisering
De materialisering van het hoofdgebouw, in de straten die aansluiten bij de bestaande
wijk, bestaat uit baksteen. In het middengebied mogen ook ander (natuurlijke)
materialen gebruikt worden. Aan de randen en op de accentlocaties bestaat de
mogelijkheid te werken met stuc of keimwerk.
Het dakvlak varieert van vlak naar hellend, een en ander volgend aan de bestaande
structuur. Ook de nokrichting wordt alleen in de straten, aansluitend op de bestaande
wijk voorgeschreven. De afdekking van het dakvlak vindt plaats met een keramische pan
in de kleur zwart. Hiervan kan in het middengebied afgeweken worden indien de
materialisering aansluit bij de architectuur en materialisering van het hoofdgebouw.
Kleur
In de straten die aansluiten op de bestaande wijk of een doorzetting zijn van de
bestaande hoofdstructuur (Rand A en B) wordt qua kleurgebruik aangesloten bij het
bestaande beeldkwaliteitsplan. Dit betekent voor Rand A een het kleurspectrum1 rood tot
donkerpaars met samenhang in materiaal en tinten. Voor Rand B geldt het kleurspectrum
wit tot geel of een ander natuurlijk materiaal in deze tinten.
In het middengebied is de kleurkeuze vrij. Op de accentlocaties zijn de kleuren wit, licht
grijs en licht geel toegestaan.

1

Voor deze twee zones wordt nog met een range aan kleuren gewerkt omdat deze gebieden een vervolg zijn
van de structuren uit de eerste fase.

Duurzaamheid
Zonnepanelen
Wanneer zonnepanelen toegepast worden, dienen deze een integraal onderdeel van het
dak ontwerp te worden. Daarnaast dienen ze zwart, blauwzwart of antraciet te zijn. De
nieuwste ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen zijn zogeheten geïntegreerde
zonnepanelen. Deze zijn verzonken in het dak. Niet alleen ziet het er strak en stijlvol uit,
het functioneert ook als dakbedekking. Er zijn op dit moment verschillende systemen
beschikbaar maar het principe is dat de zonnepanelen de dakbedekking zelf vormen.
Onder de panelen ligt de waterdichtfolie. Er zijn ook dakpannen op de markt die PVcellen ingebouwd hebben. Ook voor later toegevoegde panelen hoeft men niet langer een
dubbel dak pakket te maken door op de dakpannen of dakplaten zonnepanelen te
schroeven, maar kan gebruik maken van ‘indak’ systemen. Bij een indak opstelling
worden de dakpannen, of –platen weggehaald en de zonnepanelen geïntegreerd op de
bestaande onderconstructie.
Groen dak
Een manier om zuinig met energie om te gaan is het aanleggen van een levende, groene
laag op het dak. Een groen dak isoleert goed en in de zomer blijft het huis koeler. Deze
daken hebben nog meer voordelen, zoals het aantrekken van planten en vogels, een
betere inpassing in de (landelijke) omgeving en het vertraagd afstaan van regenwater,
waardoor er minder kans is op overbelasting van het riool en overstromingen. Groene
daken gaan langer mee dan een gewoon dak. Doordat de eigenlijke dakbedekking niet in
contact komt met weersinvloeden van buitenaf zoals regen, hagel, sneeuw en extreme
temperaturen wordt de roofing of rubber niet aangetast. Al deze invloeden worden
opgevangen door de planten die erop groeien. De planten en het substraat waarin ze
groeien zorgen voor een isolerend effect. Onderzoek heeft aangetoond dat een groen dak
ongeveer 50% van het regenwater kan opnemen en teruggeven in de atmosfeer.

(deze afbeelding is ter verduidelijking van de regels in het bestemmingsplan opgenomen)

Afbeelding: dakvormen en dakrichtingen

(zie ook bijlage 1)

Afbeelding: kleur en materiaalgebruik

Bovenstaande afbeeldingen zijn referentiebeelden
Beschrijving op hoofdlijnen van de aanwezige gebieden

Rand A

Rand B

gericht op de weg,
aansluitend op fase
1 (type jaren ’30) in
een modern jasje,
rood tot
donkerpaars
metselwerk

gericht op de weg,
aansluitend op
noordrand fase 1, wit
tot geel metselwerk,
stuc of keimwerk

Middengebied

Accentlocaties

gericht op de weg,
aansluiting bij de
huidige
woonwensen met
onder meer loft- en
schuurwoningen,
diverse
materialisering
mogelijk bij
zorgvuldige
detaillering

alzijdige oriëntatie,
moderne, afwijkende
architectuur
mogelijk, diverse
materialisering
mogelijk bij
zorgvuldige
detaillering

Rand A
Criteria
Plaatsing

Het hoofdgebouw richt zich naar de straatzijde.

Bijbehorende bouwwerken zijn gelegen achter
de verlengde voorgevel van het hoofdgebouw.
Vormgeving

Overwegend 2 lagen met kap (hoogtes conform
bestemmingsplan).

Schild-, zadeldak of moderne variant hierop. (zie
referentiebeeld)

Nokrichting volgens regels bestemmingsplan.
Detaillering, materialen en kleuren

De gevels bestaan uit baksteen in het
kleurspectrum rood tot donkerpaars met
samenhang in materiaal en tinten.

Degelijke overstekken met witte boeidelen.

Verbijzonderingen in de vorm van erkers
mogelijk.
Dakvlak

Keramische pannen in de kleur zwart. Andere
dakbedekking alleen uit duurzaamheidsoverwegingen, zoals PV-panelen.

Rand B
Criteria
Plaatsing

Het hoofdgebouw richt zich naar de straatzijde.

Bijbehorende bouwwerken zijn gelegen achter
de verlengde voorgevel van het hoofdgebouw.
Vormgeving

Overwegend 1 laag met kap (hoogtes conform
bestemmingsplan).
Detaillering, materialen en kleuren

De gevels bestaan uit baksteen, stuc of
keimwerk in het kleurspectrum wit tot geel of
een ander natuurlijk materiaal in deze tinten.
 Het dakvlak bestaat uit keramische pannen in de
kleur zwart of riet. Andere dakbedekking alleen
uit duurzaamheidsoverwegingen, zoals
o een groen dak of
o PV-panelen of
o indien plat afdekt.

Middengebied
Criteria
Plaatsing

Het hoofdgebouw richt zich naar de straatzijde.

Bijbehorende bouwwerken zijn gelegen achter
de verlengde voorgevel van het hoofdgebouw.
Vormgeving

De nokrichting en dakvorm zijn vrij.
Detaillering, materialen en kleuren

Diverse materialisering zijn mogelijk, mits goed
gedetailleerd.

Het dakvlak indien pannen – donker dekkend
anders een natuurlijk materiaal in natuurlijke
tinten passend bij de architectuur,
materialisering en detaillering van de woning.

Accentlocaties
Criteria
Plaatsing

De oriëntatie van de bebouwing is alzijdig.

Bijbehorende bouwwerken zijn zorgvuldig
geplaatst bij de alzijdige oriëntatie van het
hoofdgebouw.
Vormgeving

De nokrichting is vrij.

De dakvorm is vrij, indien de bouwhoogte
minimaal 2 lagen betreft. Anders is een kap
verplicht.
Detaillering, materialen en kleuren

Diverse materialisering zijn mogelijk, mits goed
gedetailleerd.

•
Het dakvlak indien pannen – donker
dekkend anders een natuurlijk materiaal in
natuurlijke tinten passend bij de architectuur,
materialisering en detaillering van de woning.

Gebiedsbrede criteria
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken moeten aansluiten bij de architectuur en
materialisering van het hoofdgebouw.
Erfafscheidingen
Erfafscheiding bij de overgang naar openbaar gebied worden bij voorkeur in de vorm van
hagen (stimuleren groen omgevingsbeeld) uitgevoerd. In geval van tuinmuren en
schuttingen moeten deze mee ontworpen worden met de architectuur van de woning.
Verbijzonderingen
Verbijzondering aan de woningen (bijv. erkers, dakkapellen en carports) zijn mogelijk en
worden in de passende verhouding tot het hoofdgebouw mee ontworpen. Overmatig
grote volumes aan de woning gaat ten koste van de helderheid van het beeld en zijn niet
toegestaan.

Procedure
Een beeldkwaliteitsplan
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan
vaststellen. Met een beeldkwaliteitsplan kan een bepaalde uitstraling van een te
ontwikkelen gebied worden bereikt.
Voor Emmelhage fase 2 is ook gekozen voor beeldkwaliteitsplan. We doen dit omdat het
gebied direct grenst aan de bestaande wijk (fase 1) en bepaalde routes uit deze wijk
doorlopen. Het is logisch om ook de architectuur door te zetten langs deze routes. Dit
draagt bij aan de herkenbaarheid van Emmelhage als één geheel. Tegelijk willen wij de
nieuwe wijk toch ook een eigen identiteit geven. We doen dit door een eigen verkaveling,
maar ook door aan te sluiten bij nieuwe trends in architectuur en deze een plek te geven.
Dit samen moet bijdragen aan een voor de bewoners herkenbare eigen woonomgeving
die ook prettig oogt. En tenslotte geeft het nieuwe en toekomstige bewoners enig
houvast in welk type woning er gerealiseerd kan en mag worden.
Vervallen van een beeldkwaliteitsplan
De algemene lijn is dat de welstandscriteria uit het beeldkwaliteitsplan hun werking
verliezen voor een individueel bouwwerk, nadat deze is gerealiseerd. Dit zal per
beeldkwaliteitsplan nader worden bepaald.
Voor deze lijn is gekozen omdat na realisatie de hoofdkenmerken van bebouwing en
stedenbouwkundige structuur grotendeels vastliggen. De welstandscriteria kunnen dan
vervallen. Dit sluit bovendien aan bij het ingezette selectieve welstandsbeleid.
Voor dit beeldkwaliteitsplan is bepaald dat deze na realisatie van een individuele woning
zijn werking verliest. Na realisatie van de woning is volgens ons het belangrijkste motief
voor het beeldkwaliteitsplan in hoofdzaak bereikt.

Hardheidsclausule
Indien het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk door bijzondere vormgeving,
constructie, materiaalgebruik en kleurstelling kwaliteit toont, kan de welstandscommissie
burgemeester en wethouders adviseren om af te wijken van de voor het bouwwerk
geldende criteria. Dit advies wordt gemotiveerd door de welstandscommissie.

Bijlage 1:
afbeelding kleur en materialisering
(formaat A3)

KLEUREN EN MATERIALEN

Bijlage 2:
notitie beeldkwaliteit supermarkt en school
(bestemming ‘Gemengd’)

Notitie beeldkwaliteit supermarkt en school
Inleiding
Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage – fase 2’ kent een bestemming
‘Gemengd’. In deze bestemming wordt de realisatie van een supermarkt en school
mogelijk gemaakt. Wanneer de ontwikkeling van deze voorzieningen niet haalbaar blijkt,
dan biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om deze bestemming te wijzigen naar
de bestemming ‘Woongebied’. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan opgenomen. In dat geval zijn de beeldkwaliteitcriteria van toepassing
zoals opgenomen in dit beeldkwaliteitsplan voor fase 2a.
Wanneer de beoogde voorzieningen wel haalbaar zijn dan gelden hiervoor afzonderlijke
beeldkwaliteitscriteria. Deze zijn hierna weergegeven Deze criteria beogen een juiste
afstemming in het uiterlijk, het beeld van deze voorzieningen met direct naastgelegen
wonen. Voor deze werkwijze is gekozen om de gewenste samenhang in architectuur van
de woningbouw duidelijker in beeld te brengen.

Voorlopige verkaveling supermarkt (Su) en school (Sch) (incl. parkeren (grijs afgebeeld))

Supermarkt
Criteria
Plaatsing

Oriëntatie op de openbare ruimte.

Bij combineren van functies, verspringende
rooilijn mogelijk.
Bouwmassa

Maat, schaal en korrel in overeenstemming met
de aanliggende woningbouw van Rand A.

Geen grove bouwvolumes.

2 lagen met (langs)kap.

Ruimte voor accenten op hoek van de verlengde
Jeanne d’Arclaan en de entree vanaf de
Espelerweg.
Gevelopbouw

Individueel herkenbare bouwvolumes, in
samenhang vormgegeven.

Een horizontale geleding.

Ruimte voor accenten, zoals erkers, dakranden,
dakkapellen en uitkragingen.

Aandacht voor de wijze van bevoorraden.
Detaillering, materialen en kleuren

De gevels bestaan uit baksteen in het
kleurspectrum rood tot donkerpaars, afgestemd
op Rand A.

Accenten in wit.
Dakvlak

Keramische pannen in de kleur zwart. Andere
dakbedekking alleen uit duurzaamheidsoverwegingen, zoals PV-panelen.

School
Criteria
Plaatsing

Plaatsing tussen de woningen en de benodigde
buitenvoorzieningen.
Bouwmassa

Degelijk, solitair volume.

Maximaal 2 lagen, plat afgedekt.
Detaillering, materialen en kleuren

Diverse materialisering zijn mogelijk, mits goed
gedetailleerd. Duurzaamheid is hierbij een
uitgangspunt.
Dakvlak

Een groen dak.
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vooroverlegreactie provincie Flevoland

bestemmingsplan (vastgesteld)

Klijnstra, Alex
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Tanya van Huissteden <Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl>
maandag 10 juli 2017 11:30
Klijnstra, Alex
Reactie vooroverleg bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2”

Geachte heer Klijnstra,
Op 25 april jl. ontvingen wij, in het kader van het vooroverleg, van u het bestemmingsplan ‘Emmeloord,
Emmelhage – fase 2’.
Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
T 0320 – 265708
E tanya.vanhuissteden@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Van: Klijnstra, Alex [mailto:a.klijnstra@noordoostpolder.nl]
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 13:32
Aan: INFOPUNT INFOPUNT; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; 'ro_oost@gasunie.nl'; 'grondzaken-noord@tennet.eu'
Onderwerp: Bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2”

Onder deze lijn vindt u de bijgevoegde bestanden
https://filecap.noordoostpolder.nl/FileCap/download.jsp?id=pOX5AH9SKNKR4GTNQ4CJEN2FN8&fec=y
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer / mevrouw,
Bij deze sturen wij u in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp
bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2”.
Het bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2” regelt het gebruik van de gronden en
opstallen ter plaatse van de locatie 'Emmelhage Fase II”'. Voor het gehele plangebied van Emmelhage
is in februari 2005 reeds het bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' vastgesteld. In dat
bestemmingsplan is een fasering opgenomen om in te kunnen blijven spelen op de veranderende
marktomstandigheden en woningbouwbehoefte. Voorliggende voorontwerp bestemmingsplan is daar
de volgende stap in. Het nieuwe bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2” omvat vooral
wijzigingen ten aanzien van de functie indeling van het plangebied. In de oorspronkelijke
stedenbouwkundige verkaveling wordt uitgegaan van een totaal van circa 314 woningen voor de
tweede fase. In het nieuwe bestemmingsplan, verdeeld over fase 2a en 2b, wordt uitgegaan van de
realisatie van maximaal 300 woningen. De contour van het plangebied blijft gelijk, de planindeling is
echter nieuw waardoor de bebouwingsdichtheid lager is.
Graag ontvangen wij binnen 6 weken een reactie van u. Mochten wij binnen die periode geen reactie
hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er geen opmerkingen zijn en kan de procedure worden
vervolgd.
1

Met vriendelijke groet,
Alex Klijnstra
Stedenbouwkundige

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord
t: +31 (0)527 63 33 84
e:
a.klijnstra@noordoostpolder.nl
w: www.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Klijnstra, Alex
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Heijden, Christian van der <c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl>
maandag 10 juli 2017 14:32
Klijnstra, Alex
RE: Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2"
RE: Informatie Emmelhage fase 2a en bedrijventerrein Marknesse

Hoi Alex,
Zonder echt goed ingelezen te zijn denk ik dat wij, gezien de aard en de grootte van de ontwikkeling,
in hoofdlijnen kunnen instemmen met voorliggend voorontwerp bestemmingsplan.
Zoals telefonisch aangegeven is voorliggend plan bij het watertoetsoverleg met de gemeente NOP d.d.
15 juni 2017 voorbesproken. Met name het aspect van de waterberging is uitvoerig besproken. Naar
het blijkt voorziet Emmelhage fase 1 van een wateroppervlak dat wat betreft het waterbergend
vermogen ook fase 2 van Emmelhage in het geheel in past (zie bijgevoegde mail van Jehannes de
Leeuw). Daarmee dus zeker in het geval van de op korte termijn te realiseren deelfase van
Emmelhage 2a. Het waterschap gaat dan ook mee met het voorstel van de gemeente om de aanleg
van de geplande waterpartijen door te schuiven naar de realisatie van deelfase 2b van Emmelhage.
Voor de rest blijft de inhoud van de andere beleidsthema’s als opgenomen in de waterparagraaf van
het bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - herziening 2013” ook voor voorliggend plan nog
voldoende actueel.
Heb je hier genoeg aan? Ik hoor graag van je!
Met vriendelijke groet,
Christian van der Heijden
Beleidsmedewerker Water & Ruimtelijke Ordening
Afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie
Waterschap Zuiderzeeland
adres Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad
Postbus 229, 8200 AE Lelystad
e-mail c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
tel
06-46 91 98 81
web
www.zuiderzeeland.nl

Van: Klijnstra, Alex [mailto:a.klijnstra@noordoostpolder.nl]
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 13:32
Aan: 'infopunt@flevoland.nl'; Watertoets; 'ro_oost@gasunie.nl'; 'grondzaken-noord@tennet.eu'
Onderwerp: Bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2”
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Onder deze lijn vindt u de bijgevoegde bestanden
https://filecap.noordoostpolder.nl/FileCap/download.jsp?id=pOX5AH9SKNKR4GTNQ4CJEN2FN8&fec=y
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer / mevrouw,
Bij deze sturen wij u in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp
bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2”.
Het bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2” regelt het gebruik van de gronden en
opstallen ter plaatse van de locatie 'Emmelhage Fase II”'. Voor het gehele plangebied van Emmelhage
is in februari 2005 reeds het bestemmingsplan 'Emmelhage 2004' vastgesteld. In dat
bestemmingsplan is een fasering opgenomen om in te kunnen blijven spelen op de veranderende
marktomstandigheden en woningbouwbehoefte. Voorliggende voorontwerp bestemmingsplan is daar
de volgende stap in. Het nieuwe bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2” omvat vooral
wijzigingen ten aanzien van de functie indeling van het plangebied. In de oorspronkelijke
stedenbouwkundige verkaveling wordt uitgegaan van een totaal van circa 314 woningen voor de
tweede fase. In het nieuwe bestemmingsplan, verdeeld over fase 2a en 2b, wordt uitgegaan van de
realisatie van maximaal 300 woningen. De contour van het plangebied blijft gelijk, de planindeling is
echter nieuw waardoor de bebouwingsdichtheid lager is.
Graag ontvangen wij binnen 6 weken een reactie van u. Mochten wij binnen die periode geen reactie
hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er geen opmerkingen zijn en kan de procedure worden
vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Alex Klijnstra
Stedenbouwkundige

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord
t: +31 (0)527 63 33 84
e:
a.klijnstra@noordoostpolder.nl
w: www.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
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Grondexploitatie Emmelhage fase 2A

Maart 2017
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1. Samenvatting
Emmelhage Fase 2A betreft de uitbreiding van de woningbouwlocatie Emmelhage.
Op het moment wordt op basis van het meest actuele verkavelingplan het
bestemmingsplan voor dit plan herzien. Het verkavelingplan voldoet aan de huidige
marktbehoefte en sluit aan op Emmelhage fase 1.
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met de kosten voor verwervingen,
onderzoekskosten (bodem, flora- en fauna, verkeersonderzoek), eventuele sanering,
bouw- en woonrijp maken, planontwikkelingskosten, voorbereiding toezicht en uitvoering
(VTU) etc. Daartegenover worden opbrengsten gegenereerd door de gronduitgifte voor
de verschillende functies (wonen, voorzieningen).
In de voorliggende rapportage worden de hierbij gehanteerde uitgangspunten toegelicht.
De grondexploitatie heeft een positief saldo.
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2. Analyse Ruimtegebruik
2.1 Ligging plangebied
De locatie is gelegen ten zuiden van de Onderduikerstocht en ten noorden van de
Espelerweg (N351). Aan de oostzijde wordt deze begrensd door Emmelhage fase 1. Aan
de westzijde van het plangebied liggen gronden die agrarisch gebruikt worden.
In afbeelding 1 wordt het plangebied van de tweede fase van Emmelhage weergegeven.
Hierin is het onderscheid gemaakt tussen fase 2A en 2B. Voorliggende grondexploitatie
heeft betrekking op fase 2A.
Afbeelding 1: Locatie plangebied Emmelhage fase 2A

Voor het plangebied Emmelhage fase 2A is vervolgens een verkaveling uitgewerkt.
Hiervoor wordt verwezen naar afbeelding 2. Het verkavelingplan met stedenbouwkundig
plan dient als onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan.
Het verkavelingplan is op haar beurt vertaald naar het ruimtegebruik.
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Afbeelding 2: Verkavelingplan Emmelhage fase 2A

2.2 Ruimtegebruik
Het bruto plangebied beslaat circa 12,6 hectare, het netto plangebied circa 10 hectare.
Aan de zuidkant houden we rekening met een groene buffer, enerzijds voor een deel van
de groenvoorziening van de buurt en anderzijds om eventuele planschademeldingen (als
gevolg van bebouwing) te voorkomen. Dit zijn te handhaven elementen die voor het
ruimtegebruik buiten beschouwing gelaten dienen te worden. Voor een overzicht van het
ruimtegebruik wordt verwezen naar de hierna volgende tabel 1.
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Tabel 1: Ruimtegebruik Emmelhage fase 2A

Ruimtegebruik
Bruto Exploitatiegebied
, waarvan buiten beschouwing
- Bestaand groen (rechter onderhoek)
- Bestaand water (oostzijde plangebied)

m²

%

126.321
21.158
4.353

Netto Exploitatiegebied

100.810

100,00%

, waarvan uitgeefbaar:

50.838

50,43%

- Wonen
* Vrijstaande woningen
* Twee-onder-één kapwoningen
* Rijwoningen
- Voorzieningen

4.998
30.807
8.857
6.176

Blijft over voor openbare functies:

49.972

49,57%

, waarvan verharding

23.733

23,54%

- straat
- parkeren

11.526
5.442

- trottoir
- fietspad

6.158
607

, waarvan groen

16.942

16,81%

9.298
100.810

9,22%
100%

, waarvan water
Totaal Ruimtegebruik

2.2.1 Uitgeefbaar
In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeefbaar terrein en openbaar
gebied. Het uitgeefbaar terrein bedraagt circa 50% van het totale netto plangebied.
Hierbij is het groen/water dat bestaand is en deze functie blijft behouden buiten
beschouwing gelaten.
2.2.2 Verharding
Van het netto plangebied bestaat het openbaar gebied voor circa 23,5% uit verharding.
Deze is opgebouwd uit de hoofdstructuur van de wegen, de secundaire wegen, het
centraal gelegen fietspad, de parkeerplaatsen en de trottoirs.
2.2.3 Groen, water
Zoals aangegeven is het aandeel groen in de zuidoosthoek van de ontwikkellocatie buiten
beschouwing gelaten. Dit al aanwezige groen behoeft nagenoeg geen aanpassingen. Het
te ontwikkelen groen bestaat voornamelijk uit de groenstructuur centraal in het plan,
langs de wegen- en waterstructuur en op een aantal centrale plekken.
Ook het bestaande water aan de oostzijde van het plangebied is buiten beschouwing
gelaten. Deze markeert de grens tussen fase 1 en fase 2A van de wijk Emmelhage.
Het te ontwikkelen water bestaat uit een watergang om het plangebied heen: deze dient
om het waterpeil in de buurt op orde te houden en garandeert bovendien de
waterafkoppeling van het plangebied.
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3. Bouwprogramma
Op basis van het verkavelingplan zoals weergegeven in afbeelding 2, kunnen in het plan
kavels voor woningbouw uitgegeven worden. De woningaantallen en de onderverdeling
naar woningcategorieën zijn ingegeven door huidige woningmarktontwikkelingen en de
Woonvisie en vervolgens vertaald naar het verkavelingplan. De aantallen opgenomen in
het verkavelingplan worden weergegeven in de hieronder weergegeven tabel 2.
Daarnaast is er met de groei van de wijk Emmelhage in de toekomst eventueel behoefte
aan een aantal voorzieningen. Stedenbouwkundig gezien is fase 2A Emmelhage hiervoor
de meest logische fase. Dit komt vooral door de goede ligging en bereikbaarheid via de
Espelerweg. De realisatie van deze eventuele voorzieningen is afhankelijk van
ontwikkelingen in de wijk. In de grondexploitatie is pas voor het jaar 2021 rekening
gehouden met de realisatie van deze voorzieningen.
Tabel 2: Programma Emmelhage fase 2A

Programma
Rijwoningen
Twee-onder-één kapwoningen
Vrijstaande woningen
Voorziening 1
Voorziening 2
Totaal

Aantal
42
72
7
1
1
123

m²
Totaal m²
211
8.857
428
30.807
714
4.998
4.049
4.049
2.127
2.127
50.838

Kwalitatief gezien wordt bij de ontwikkeling van Emmelhage fase 2A ingezet op het
verwezenlijken van een aantal duurzaamheidsambities en -doelstellingen die de
gemeente zichzelf heeft gesteld. Zo zullen in deze fase geen gasleidingen worden
aangelegd en wordt er zoveel mogelijk ingezet op gebruik van (duurzamere) elektriciteit.
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4. Investeringen
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de investeringen in de
grondexploitatie. Alle kosten zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 januari 2017 en zijn
exclusief BTW. De kosten in de grondexploitatie zijn zo reëel mogelijk geschat en
berekend en hebben alleen betrekking op de kosten die voor rekening komen van de
Gemeente Noordoostpolder. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde
kostenstijging van 2% per jaar.
De totale kosten bedragen nominaal circa € 7.095.975,-- exclusief BTW. In de
onderstaande tabel 3 staan de verwachte kosten opgesomd.
Tabel 3: Kostensoorten grondexploitatie Emmelhage fase 2A

Omschrijving kosten
Boekwaarde verwervingen
Saneringskosten / bodemonderzoek
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Planontwikkeling
Voorbereiding, toezicht en uitvoering
Risico en onvoorzien
Infrastructurele Voorzieningen / rotonde Espelerweg
Tijdelijk beheer

Boekwaarde
Nog te
Totaal Kosten
per 1-1-2017
realiseren
€
1.543.604 €
1.543.604
PM
PM
€
2.513.874
€ 2.513.874
€
1.259.808
€ 1.259.808
€
471.710
€
471.710
€
471.710
€
471.710
€
377.368
€
377.368
€
300.000
€
300.000
€
157.901
€
157.901

Totaal

€

7.095.975

€

1.543.604

€ 5.552.371

4.1 Verwerving en boekwaarden
De benodigde gronden zijn enige tijd geleden verworven en in eigendom van de
Gemeente Noordoostpolder. De gemaakte kosten hiervoor zijn als boekwaarde
opgenomen in de grondexploitatie.
Aanvullend zijn in het voorstadium nog kosten gemaakt voor planontwikkeling (inclusief
overhead), communicatiekosten, de aanleg van beplanting met bijbehorende kosten van
voorbereiding, toezicht en uitvoering.
Deze kosten zijn als integrale boekwaarde opgenomen in de grondexploitatie.
4.2 Bouwrijp en woonrijp maken
Op basis van een normatieve berekening (prijs x hoeveelheid) zijn de kosten voor het
bouw- en woonrijp maken bepaald. De hoeveelheden zijn afgeleid van het
verkavelingplan en de prijzen zijn gebaseerd op ervaringsgetallen. Het verkavelingplan
gaat uit van een standaard woonstraat profiel. Voor het bouw- en woonrijp maken is
gemiddeld genomen een vierkante meterprijs gehanteerd van circa € 25,-- per m².
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4.3 Planontwikkelingskosten en VTU
Voor planontwikkelingskosten (POK) en kosten van voorbereiding en toezicht (VTU) zijn
bedragen opgenomen conform de richtlijn uit de notitie apparaatskosten.
In de grondexploitatie wordt uitgegaan van de volgende percentages:
- 12,5% planontwikkelingskosten (POK);
- 12,5% voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU).
De percentages worden berekend over het totaal van de te verwachten kosten voor het
bouw- en woonrijp maken.
4.4 Risico en onvoorzien
In de grondexploitatie wordt gerekend met een post risico en onvoorzien van 10% over
de civieltechnische uitvoeringswerkzaamheden (bouw- en woonrijp maken), omdat nog
niet alle kosten- en opbrengsten bekend zijn.
4.5 Infrastructurele voorzieningen Espelerweg
In de grondexploitatie is ook rekening gehouden met een reservering voor een goede
verkeersaansluiting op de Espelerweg (N351). Om de toekomstige verkeersafwikkeling
veilig te laten gebeuren is hier de aanleg van een rotonde noodzakelijk.
De aanlegkosten van deze rotonde zijn geraamd op circa € 600.000,-- , waarvan circa de
helft toerekenbaar is aan het plangebied Emmelhage fase 2A. De andere helft komt,
zolang de ontwikkeling van Emmelhage fase 2B niet aan de orde is, voor rekening van de
Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). In de voorliggende grondexploitatie is hiervoor
dus € 300.000,-- gereserveerd. Deze uitgave is voorzien in het jaar 2020.
Toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt bepaald of kosten kunnen worden
toegerekend aan een grondexploitatie en in welke mate (artikel 6.13.6 Wro). Hoewel
deze bepaling is bedoeld voor kostenverhaal bij een exploitatieplan, kan deze ook worden
toegepast bij het toerekenen van bovenwijkse voorzieningen en van bovenplanse kosten
aan een plangebied. In de wettoelichting wordt over drie toetsingscriteria gesproken die
voor het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse kosten gelden:


Profijt: een exploitatiegebied dient nut van de voorziening te ondervinden. Hierbij
dient te worden aangetoond dat het exploitatiegebied enige mate van profijt heeft
van de betreffende voorziening. Het toetsingscriterium “profijt” is een absoluut
criterium, het is dan ook “ja” of “nee”: hier betreft het een ja. De ontwikkeling van
Emmelhage fase 2 heeft wel degelijk profijt van de aanleg van de rotonde aan de
Espelerweg.



Toerekenbaarheid: tussen een exploitatiegebied en een voorziening dient een causaal
verband te bestaan. Wordt de voorziening ook aangelegd indien de locatie niet tot
ontwikkeling wordt gebracht? Maar ook andersom: wordt de ontwikkeling (mede)
mogelijk door een gerealiseerde of te realiseren voorziening. Het toetsingscriterium
“toerekenbaarheid” is evenzeer een absoluut criterium en dient ook hier positief
beantwoord te worden: de rotonde Espelerweg wordt niet aangelegd indien
Emmelhage fase 2 niet wordt ontwikkeld.



Proportionaliteit: een exploitatiegebied die nut, of profijt, van de voorziening heeft
dient naar rato van evenredigheid bij te dragen in de kosten voor de voorziening. Een
grondexploitatie die meer nut heeft van de voorziening draagt daarmee meer bij. Het
toetsingscriterium “proportionaliteit” is een relatief criterium en kan in een normering
of percentages worden uitgedrukt.
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Te stellen is dat Emmelhage fase 2A voorziet in 121 woningen met hierin opgenomen
2 locaties voor voorzieningen (circa 6.176 m²). Het programma voor de
voorzieningen is grofweg gelijk te stellen aan circa 15 woonequivalenten (uitgaande
van een gemiddelde kavelgrootte van ca. 400 m² per woonequivalent). Het totaal aan
woonequivalenten voor fase 2A komt hiermee op 136.
In Emmelhage fase 2B is aangetoond dat indicatief 134 woningen (woonequivalenten)
gerealiseerd kunnen worden: 36 rijwoningen, 72 twee-onder-één kapwoningen en 26
vrijstaande woningen.
Conclusie
Met het voorgaande wordt aangetoond dat zowel Emmelhage fase 2A als Emmelhage
fase 2B gelijkwaardig profiteren van de aanleg van de rotonde Espelerweg.
Ook voor wat betreft het toerekenbaarheidscriterium ligt er een duidelijk causaal
verband: de ontwikkeling van Emmelhage fase 2 heeft profijt van de aanleg van de
rotonde aan de Espelerweg.
Tenslotte kan op basis van het proportionaliteitsbeginsel worden vastgesteld dat globaal
genomen 50% van de rotonde Espelerweg toerekenbaar is aan de planfasen van zowel
Emmelhage fase 2A als 2B.
4.6 Tijdelijk beheer/overig
In de grondexploitatie is budget gereserveerd voor tijdelijk beheer en nazorg. Hiervoor is
gerekend met € 2.500,-- per hectare bruto plangebied. De beheerkosten worden ingezet
voor ondermeer het maaien en tijdelijk inzaaien van onderdelen van het perceel.
De nazorg betreft een budget dat aan beheer toekomt om na de oplevering
‘kinderziektes’ op te lossen.
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5. Opbrengsten
De verwachte opbrengsten betreffen de grondopbrengsten uit kavelverkoop voor de
toekomstige woningen en eventuele voorzieningen. Voor de woningen is gerekend met
de grondprijzen zoals deze zijn vastgesteld in de Nota Grondprijzen 2017. Voor de
voorzieningen is dat ook berekend met een methodiek waarbij de grondprijs wordt
afgeleid van een marktconforme V.O.N-prijs: de residuele waarde methode.
Voorzichtigheidshalve is bij de raming van de opbrengsten geen rekening gehouden met
een opbrengstenstijging.
5.1 Grondopbrengsten woningbouw
De grondopbrengsten voor woningbouw bestaan uit de uitgifte van grond voor minimaal
121 woningbouwkavels. Afhankelijk van de definitieve verkaveling bij uitgifte kan het
exacte aantal woningbouwkavels worden bepaald. De gehanteerde kavelgroottes zijn
daardoor indicatief.


Voor de grondprijs van de rijwoningen is, vanwege de grote woningbehoefte en de
huidig positief gestemde woningmarkt, ingezet op de bovenkant van de bandbreedte
voor Emmeloord: dit betreft een grondopbrengst van gemiddeld € 150,-- per m².



Verder wijst de ervaring uit Emmelhage fase 1 uit dat voor de twee-onder-één
kapwoningen erg veel belangstelling is, zelfs indien deze kavels hoger geprijsd
zouden zijn geweest. De verkooptijd van te koop staande woningen is de afgelopen
tijd flink gedaald. Dit zijn indicatoren van een verbeterende woningmarkt. De
stijgende lijn uit zich voor twee-onder-één kapwoningen in stijgende verkoopprijzen.
Er worden niet heel veel woningen per jaar verkocht, maar het aantal verkopen per
jaar is wel stabiel en licht stijgend. De invloed van conjuncturele bewegingen zijn in
Emmeloord minder voelbaar dan in gebieden waar sprake is van een grotere
verkoopdynamiek.
Daarom is ervoor gekozen om de bovenkant van de bandbreedte uit de Nota
Grondprijzen 2017 te hanteren. Dit betreft een bedrag van gemiddeld € 180,-- per
m².



Voor de 7 vrijstaande woningen in het plangebied wordt gerekend met € 200,-- per
m². grondopbrengst. Dit is conform de onderkant van de bandbreedte uit de Nota
Grondprijzen 2017. De kavels zijn gemiddeld 714 m² groot, waardoor de extra m²
grond boven de ‘echte’ bouwkavel de grondprijs iets naar beneden drukken.

5.2 Grondopbrengsten voorzieningen
Voor de voorzieningen is gerekend met een grondopbrengst van € 80,-- per m² voor
niet-commerciële voorzieningen. Dit is conform de Nota Grondprijzen 2017. Een deel
hiervan is ook residueel bepaald. De totale grondopbrengsten voor de voorzieningen
komen uit op € 1.299.391,--. De met het totale programma samenhangende
opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 4: Grondopbrengsten Emmelhage fase 2A

*)

Totaal
Grondopbrengsten
Aantal Kaveloppervlak Uitgeefbaar Eenheid Prijs/m² opbrengsten
Rijwoningen
42
211
8.857 m²
€ 150 € 1.328.535
Twee-onder-één kapwoningen
72
428
30.807 m²
€ 180 € 5.545.242
Vrijstaande woningen
7
714
4.998 m²
€ 200 € 999.680
Voorziening 1
1
4.049
4.049 m²
€
80 € 323.880
Voorziening 2
1
2.127
1500 m²/bvo € 650 € 975.511
Totaal
123
€ 9.172.848
*) Deze tabel is een weergave gebaseerd op een berekening (van eenheid x prijs) met niet afgeronde getallen:
dit vertrekpunt kan in de uiteindelijke uitkomst (kolom ‘Totaal opbrengsten’) resulteren in een klein verschil.
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6. Uitgangspunten grondexploitatieberekening
6.1 Parameters
Voor de grondexploitatieberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Renteparameters
De renteparameters in de exploitatieberekening zijn aan de kostenkant en aan de
opbrengstenkant gelijk. In de grondexploitatie wordt gerekend met een rentepercentage
van 1,49%. Gezien de looptijd van het plan en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
wordt voorzichtigheidshalve gerekend met een hoger percentage (0,50% hoger) dan het
percentage van 0,99% dat voor 2017 is becijferd voor de rentetoerekening.
Kosten- en opbrengstenstijging
De gemiddelde kostenstijging is gesteld op 2,0% per jaar. Voor de opbrengstenstijging is
rekening gehouden met 0% per jaar. Dit is een voorzichtige inschatting en hangt samen
met de korte looptijd van het plan en het toepassen van de bovenkant van de
bandbreedte uit de grondprijzennota 2017 voor de rij- en twee-onder-één kapwoningen.
Voor vrijstaande woningen is de onderkant van de bandbreedte aangehouden.
BTW
Alle genoemde bedragen in deze nota zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Looptijd exploitatie
De looptijd van de exploitatie is gesteld op 6 jaar en loopt tot en met 31 december 2022.
Per 1 januari 2023 kan de grondexploitatie worden afgesloten.
Prijspeildatum
Alle in de exploitatieopzet genoemde toekomstige kosten en opbrengsten hebben
prijspeil 1 januari 2017.
6.2 Fasering
De fasering houdt rekening met de mogelijkheid om het plan in fasen te ontwikkelen en
af te ronden. Op deze wijze kan worden geanticipeerd op basis van voortschrijdend
inzicht. De gehanteerde fasering wordt in het planningsschema van tabel 5 weergegeven.
In deze tabel wordt rekening gehouden met het gerealiseerde uitgiftetempo over de
afgelopen jaren in Emmelhage fase 1. De verwachting is dat dit uitgiftetempo zich
doorzet in fase 2A. De hierna volgende fasering is gebaseerd op dit uitgangspunt.
Tabel 5: fasering

Fasering
Jaar 1 / 2017
Jaar 2 / 2018
Jaar 3 / 2019
Jaar 4 / 2020
Jaar 5 / 2021
Jaar 6 / 2022
Totaal

Totaal %
0%
31%
9%
31%
22%
7%
100%

Rijwoning

2^1-Kap
0
16
8
18
0
0
42

0
22
0
18
24
8
72

Vrijstaand

Totaal
0
0
3
1
3
0
7

0
38
11
37
27
8
121

De insteek is de ontwikkeling in te zetten via de noordoostzijde: hiermee komen jaarlijks
een aantal kavels beschikbaar op de woningmarkt. Bovendien heeft dit als voordeel dat
de fasering ruimtelijk gezien beter aansluit op de bestaande bebouwing van Emmelhage
fase 1. Hierdoor liggen de noodzakelijke civieltechnische investeringen lager: er kan
immers direct worden aangesloten op het bestaande openbare gebied.
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Er wordt gemiddeld genomen rekening gehouden met de uitgifte van circa 20-25 kavels
per jaar over in totaal 6 jaren, waarbij het mogelijk is om in de eerste fase meteen een
aantal gewilde twee-onder-één kapwoningen te ontwikkelen. In deze fasering wordt ook
rekening gehouden met de inhaalvraag van rijwoningen.
Voor de gronduitgifte voor de voorzieningen wordt verondersteld dat deze op basis van
de nodige behoefte in 2020-2021 kan worden gerealiseerd. De realisatie hiervan is echter
nog niet zeker. Mocht dit niet gerealiseerd kunnen worden, is in het bestemmingsplan de
mogelijkheid opgenomen om dit deel te wijzigen naar de bestemming wonen.
De toerekening van de helft van de kosten voor de rotonde Espelerweg is
voorzichtigheidshalve nog in 2017 voorzien. Ook hier geldt dat het nog onzeker is
wanneer deze aangelegd zal worden. Aannemelijk is dat de aanleg hiervan ergens
middenin de planperiode gaat plaatsvinden.
De rotonde Espelerweg is in de grondexploitatie op basis van de criteria profijt,
proportionaliteit en toerekenbaarheid voor 50% van de aanlegkosten toegerekend aan
fase 2A. De andere helft zal, zolang nog niet is begonnen met de ontwikkeling van fase
2B Emmelhage, gedekt moeten worden uit de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).
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7. Resultaten
Indien de grondexploitatie wordt berekend met de hiervoor beschreven kosten,
opbrengsten en exploitatie-uitgangspunten, ontstaat het volgende financiële
resultaat:
Tabel 6: Financieel overzicht Emmelhage fase 2A

Financieel resultaat Grondexploitatie
Opbrengsten nominaal
Kosten nominaal
Saldo Nominaal
Saldo Eindwaarde d.d. 31 december 2022
Saldo Contante Waarde d.d. 1 januari 2017

Resultaat
€
9.172.848
€
7.095.975
€
2.076.873
€
1.627.944
€
1.489.704

De grondexploitatie kent op eindwaarde een positief resultaat van € 1.627.944,-- voor
de gemeente Noordoostpolder. Dit betreft de eindwaarde op 31 december 2022.
In onderstaande grafiek wordt het cash-flow verloop van de grondexploitatie
weergegeven. Deze geeft de relatie weer tussen het verloop van het financiële resultaat
en het totale investeringsniveau van de grondexploitatie. De gerealiseerde boekwaarden
voor de verwerving en planontwikkeling zorgen voor een hoge aanvangslast.
Afbeelding 3: Financieel verloop grondexploitatie Emmelhage fase 2A

Toelichting grafiek
De paarse kolommen geven de cumulatieve kosten en opbrengsten weer.
De blauwe lijn geeft het verloop van de ontwikkeling van de eindwaarde weer.
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8. Vennootschapsbelasting
De grondexploitatie “Emmelhage fase 2A” maakt onderdeel uit van de fiscale
onderneming “het grondbedrijf gemeente Noordoostpolder”. Over deze grondexploitatie
zal bij fiscale resultaten vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd zijn.
Het complex zal tegen de waarde in het economische verkeer ten tijde van de eerste
ondernemershandeling tot de fiscale onderneming gaan behoren. Dit betreft de
taxatiewaarde van het complex per 01 januari 2016. De eerste ondernemershandeling
voor Emmelhage fase 2A is het moment waarop er concrete plannen voor de
ontwikkeling van deze grondexploitatie zijn ontstaan.
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9. Risico’s en risicobeheersing
9.1 Risico’s
Bij deze grondexploitatie bestaan risico’s. Het belangrijkste risico hiervan betreft het
afzetrisico van de woningen (marktrisico). De fasering van de uitgifte is gebaseerd op
behoefteramingen en woningmarktontwikkelingen.
Op dit moment loopt de uitgifte van Emmelhage fase 1A zeer voorspoedig als gevolg van
de goede betaalbaarheid van woningen en het groeiende consumentenvertrouwen.
Verwacht wordt dat deze trend zich voorlopig doorzet: daar wordt rekening mee
gehouden in de uitgifteplanning.
Indien de woningmarkt stagneert, kan dat tot vertraging en mogelijk een stagnatie en of
daling van de prijs leiden. Dit is een risico voor de grondexploitatie.
Daarnaast is het nog onzeker of de voorzieningen gerealiseerd gaan worden. In de
voorliggende grondexploitatie wordt daar op basis van mogelijke toekomstige behoefte
wel vanuit gegaan. Echter, deze behoefte is nog onzeker. Mogelijk kan de concurrentie
op andere locaties ook nog opspelen.
9.2 Risicobeheersing
Hierboven zijn de belangrijkste risico’s benoemd. Deze zijn niet volledig beheersbaar:
een adequate sturing vanuit de gemeente is daarom essentieel om tegenvallers te
voorkomen. Het is hierbij essentieel om inzicht te hebben in het verloop van het
financiële resultaat van het project in relatie tot het totale investeringsniveau van de
grondexploitatie. Hiervoor wordt verwezen naar de cash-flow grafiek in hoofdstuk 7.
Gedurende de voorbereiding en uitvoering van het plan zal structureel overleg en
afstemming plaats moeten vinden tussen de clusters Ruimte Ontwikkeling (planning,
stedenbouw, grondzaken), Economische Zaken, Ingenieursbureau (Civieltechnische
werken) en Financiën om de effecten van risico’s te minimaliseren.
Beheersmaatregelen: flexibiliteit
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met een gefaseerde ontwikkeling.
Met deze maatregel kan de snelheid van de kaveluitgifte aangepast worden en kan tijdig
geanticipeerd worden op mogelijke tegenvallers. Ook is het hierdoor mogelijk om, indien
daarvoor argumenten zijn en daartoe aanleiding is, het plan eventueel tussentijds op te
knippen.
Daarnaast wordt er enige flexiblilteit in het bestemmingsplan geboden, doordat de
uitgeefbare kavels voor de twee-onder-één kapwoningen en de vrijstaande woningen
onderling uitwisselbaar zijn. Hiermee kan beter aangesloten worden op de behoefte in de
woningmarkt.
Tenslotte kan de programmering voor het plangebied waar de eventuele voorzieningen
zijn beoogd worden aangepast. Dit plandeel kan, indien dat op termijn nodig wordt,
worden “ombestemd” naar een bestemming wonen. Dit heeft een positief effect op het
saldo van de grondexploitatie, omdat de grondprijs voor woningen hoger ligt.
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Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan
‘Emmeloord, Emmelhage – fase 2’
Op 26 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
bekend gemaakt dat zij met ingang van 27 juli 2017 het ontwerpbestemmingsplan
‘Emmeloord, Emmelhage – fase 2’ zes weken ter inzage hebben gelegd.
Gedurende deze periode zijn 5 zienswijzen ingediend.
Zienswijze 1:
1.1
[Indieners] merken op dat als gevolg van deze uitbreiding de overlast op de John
Daltonhage fors gaat toenemen, omdat de bouwrijp werkzaamheden allemaal over de
John Daltonhage lijkt te moeten plaatsvinden. Of via de John Daltonhage zelf of achter de
woningen langs aan de noordkant.
1.1 Beantwoording gemeente
Voor de goede orde merken wij op dat de uitvoering van het bouwrijp maken geen
onderdeel uit maakt van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan en op de
verbeelding is daarom hierover niets opgenomen. Het is een gevolg van het
bestemmingsplan en kent een eigen communicatie en informatie traject.
Wel kunnen wij hierover –buiten het bestek van het bestemmingsplan- opmerken dat de
werkzaamheden plaatsvinden via een tijdelijke bouwweg vanaf de Espelerweg. Overlast
op de John Daltonhage zal hierdoor zo veel mogelijk worden beperkt, helemaal worden
voorkomen kan het echter niet.
1.2
[Indieners] merken op dat in het akoestisch onderzoek geen analyse is gemaakt naar de
effecten van de uitbreiding op de John Daltonhage, terwijl je kunt aanvoelen dat juist
hier de grootste verandering gaat plaatsvinden, vooral in de periode dat de rotonde op de
Espelerweg nog niet is aangelegd. [Indieners] voorspellen dat de verkeersdruk op de
John Daltonhage minimaal gaat verdubbelen. Zij eisen daarom eerst meer inzicht,
voordat overgegaan wordt tot het uitvoeren van het bestemmingsplan.
1.2 Beantwoording gemeente
De verwachting is dat op de John Daltonhage een beperkte verkeerstoename zal zijn. Uit
het akoestisch onderzoek komt een toename naar voren van 20 tot 25 motorvoertuigen
per uur. Verdere toename wordt niet verwacht. Voor de ontsluiting van fase 2 wordt een
rotonde aangelegd. Significante geluidstoenames langs wegen in de omgeving als gevolg
van de plannen worden daarom niet verwacht. De verkeerstoename is zodanig beperkt
dat hiervan ook geen verkeersonveilige situaties zijn te verwachten.
1.3
[Indieners] wijzen de gemeente op het gebruik van de strook grond bestemd voor de
rondweg. In het beginstadium van Emmelhage heeft hier veel overlast plaats gevonden
door het gebruik als op- en overslagplaats van bouwmaterialen en overlast door derden
(motorcross, illegale dump afval, etc.). [Indieners] vrezen een herhaling en accepteren
dat niet.
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1.3. Beantwoording gemeente
Wij begrijpen dat dit overlast heeft gegeven. Het bestemmingsplan geeft aan hoe de
gronden gebruikt mogen worden. De gronden mogen in ieder geval niet gebruikt worden
voor motorcross, illegale dump afval, etc. Mocht dit wel gebeuren dan kan de gemeente
hierop handhaven. In de nieuwe fase zal gebouwd worden waardoor de opslag van
bouwmaterialen niet voorkomen kan worden.
Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Zienswijze 2:
2.1
[Indiener] vindt de toegangsweg voor het bouwrijp maken niet terug op de verbeelding
van het bestemmingsplan. Indiener hoopt dat bouwverkeer niet door de wijk zal plaats
vinden.
2.1 Beantwoording gemeente
Zie beantwoording 1.1
Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Zienswijze 3:
3.1
[Indiener] geeft aan dat het bestemmingsplan niet in overeenstemming is met de nota
van uitgangspunten waarin staat dat het model Eilandenrijk wordt uitgewerkt, omdat in
het bestemmingsplan staat dat fase 2 aansluit bij het boswonen van fase 1.
3.1 Beantwoording gemeente
In de Nota van Uitgangspunten (bijlage 1 bij het bestemmingsplan), staat onder andere
dat het model ‘Eilandenrijk’ gezien moet worden als een ontwikkelingsrichting.
Belangrijke uitgangspunten van dit model zijn:
- Eenheid met de eerste fase, als ook aansluitende gebieden (de Erven, EmmeloordCentrum en het polderlandschap) door middel van ruimtelijke dragers.
- Geleidelijke overgang van de woonwijk naar de polder aan de noordzijde (hetzij door de
introductie van water, hetzij door de introductie van het polderlandschap in de
woonwijk).
- Gefaseerde uitvoering mogelijk.
- Ruime flexibiliteit aan invulling van woonmilieus mogelijk, zonder aantasting van het
ruimtelijk totaalbeeld.
- Mogelijkheid om na elke fase de ontwikkeling te stoppen en/of voort te zetten.
- Geen concurrentie met andere ruimtelijke ontwikkeling (o.a. Centrum-Schil).
Bij nadere beschouwing van de belangrijkste uitgangspunten van de nota van
uitgangspunten is de conclusie dat het bestemmingsplan daaraan voldoet. De schets in
bijlage 1 van de nota van uitgangspunten vormt daarbij niet meer dan een indicatie hoe
de inrichting van het gebied op basis van de uitgangspunten kan zijn. Op basis van de
uitgangspunten kon daarom evengoed voor een andere invulling worden gekozen en dat
is dan ook gedaan.
Het uitgangspunt ‘eenheid met de eerste fase’ vermeldt dat fase 2 een eenheid moet
vormen met het boswonen van fase 1 door middel van ruimtelijke dragers. Uit de
verbeelding van het bestemmingsplan blijkt onder meer door situering en aansluiting van
de bouwvlakken voor wonen, de aansluiting van wegen, uit een wijzigingsbevoegdheid
voor een school en/of een supermarkt en uit de bestemming groen van eenheid met de
eerste fase door middel van ruimtelijke dragers.
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3.2
Het verbaast [indiener] dat de kavelprijzen 20% lager liggen dan de prijzen die
gehanteerd zijn bij boswonen fase 1 (a). Indiener wil een onderbouwing ontvangen
waarom voor een significante prijsdaling per m2 is gekozen, terwijl deze vanuit de
beeldvorming van de gemeente aan moet sluiten bij fase 1.
3.2 Beantwoording gemeente
Wij begrijpen de verwarring. De kavelprijzen zoals opgenomen in de grondexploitatie
(bijlage 13 van de toelichting van het bestemmingsplan) zijn exclusief BTW, terwijl de
totaalprijzen op de gemeentelijke website inclusief BTW zijn. De prijzen zijn conform de
grondprijzenbrief 2017. De prijzen van fase 1 zijn van voor 2017, hierdoor kan er een
verschil in zitten.
3.3
Volgens [indiener] moet een aarden wal aangebracht worden die geïntegreerd wordt in
het bestemmingsplan.
3.3 Beantwoording gemeente
Zoals onder 3.1 is aangegeven ligt de Nota van Uitgangspunten ten grondslag aan
inhoudelijke keuzes zoals die in het voorliggende bestemmingsplan zijn gemaakt. Een
aarden wal maakt geen deel uit van deze keuzes en is daarom niet in het
bestemmingsplan opgenomen.
3.4
Naar de mening van [indiener] dient de rooilijn voor bebouwing aangepast te worden
naar 7 meter zoals die ook geldt voor fase 1.
3.4 Beantwoording gemeente
In aansluiting op en met verwijzing naar de beantwoording onder 3.1 geldt dat een
rooilijn van 7 meter eveneens geen uitgangspunt is voor dit bestemmingsplan.
3.5.
Naar het oordeel van [indiener] dient een schutting tussen de woningen te worden
verboden, net zoals dat grotendeels geldt bij fase 1.
3.5 Beantwoording gemeente
Het verbod van een schutting tussen de woningen is geen uitgangspunt voor dit
bestemmingsplan, zoals aangegeven onder 3.1. Daarbij is een dergelijk verbod in strijd
met een hogere regeling, namelijk het Besluit omgevingsrecht. Op grond van artikel 2
van Bijlage 2 zijn schuttingen onder voorwaarden vergunningvrij toegestaan. Het
bestemmingsplan mag daarmee niet strijdig zijn.
3.6
[Indiener] stelt dat het bestemmingsplan meer rekening moet houden met groene
beplantingen en voorzieningen voor de kinderen, omdat er geen openbare voorzieningen
in het bestemmingsplan zijn opgenomen zoals deze oorspronkelijk in het eerste
bestemmingsplan aan de huidige bewoners van fase 1 zijn gepresenteerd.
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3.6 Beantwoording gemeente
Bij het onderhavige bestemmingsplan is voor de bestemmingsplansystematiek gekozen
om zowel de in het plangebied voorziene groen- en speelvoorzieningen apart te
bestemmen als groen en in de doeleindenomschrijving van de bestemming woongebied
op te nemen. Deze twee bestemmingen groen en woongebied vullen voor het overgrote
deel het plangebied. Derhalve is met groen- en speelvoorzieningen in zeer ruime mate
rekening gehouden in dit bestemmingsplan.
3.7
[Indiener] betwijfelt of het verstandig is om te bepalen dat alleen energie neutrale
woningen gebouwd mogen worden.
3.7 Beantwoording gemeente
De planregeling schrijft geen energie neutrale woningen voor. Daarmee is ook niet
bepaald dat alleen energie neutrale woningen gebouwd mogen worden. Wel is na
onderzoek en een integrale afweging besloten geen aardgasleiding aan te leggen in
Emmelhage fase 2a, maar te kiezen voor een duurzaam warmtesysteem.
3.8
Naar de mening van [indiener] worden de bewoners van fase 1 benadeeld ten opzichte
van de bewoners van fase 2, omdat deze laatste bewoners minder gebonden zijn aan
gemeentelijke regelgeving. Indiener vreest dat de woningen van fase 1 daardoor
moeilijker verkoopbaar zijn dan de woningen van fase 2.
3.8 Beantwoording gemeente
Wij begrijpen dat [indiener] de bestemmingsplanregeling die voor fase 1 geldt, vergelijkt
met voorliggend bestemmingsplan. Het is in dit verband van belang te weten dat elk
bestemmingsplan het resultaat is van een planeigen integrale belangenafweging en
daarbij gemaakte keuzes. Op onderdelen zijn, mede ingegeven door het nu geldende
beleid en de huidige inzichten over nieuwbouwontwikkeling andere keuzes gemaakt dan
bij fase 1 destijds. Elk type woning heeft een eigen doelgroep. Een nieuwbouwwoning
spreekt een andere doelgroep aan dan geïnteresseerden voor een bestaande woning. Dit
maakt dat de vergelijking tussen fase 1 en fase 2 niet goed te maken is.
3.9
[Indiener] wil bevestigd krijgen dat er geen bouwverkeer ten behoeve van fase 2 door de
al gerealiseerde wijk Emmelhage fase 1 rijdt.
3.9 Beantwoording gemeente
Verwezen wordt naar de beantwoording van zienswijze 1, onder 1.1.
Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Zienswijze 4:
4.1
[Indiener] vraagt zich af of voorliggend plan de milieucontouren ten aanzien van het
agrarische bedrijf van indiener respecteert en of het plan rekening houdt met
toekomstige uitbreiding. Indiener wijst er daarbij op dat dit plan meer ruimte toekent aan
woningen op kortere afstand van zijn agrarische bedrijf, dan bij eerdere plannen met
vooral maatschappelijke voorzieningen en detailhandel.
4.1 Beantwoording gemeente
In het geldende bestemmingsplan Emmelhage 2004 zijn de gronden die indiener pacht,
net als zijn huiskavel, niet voor agrarische doeleinden bestemd. Milieucontouren, zoals
indiener die stelt, zijn in de huidige situatie afwezig. Het voorliggende plan hoeft daarom
geen rekening te houden met de door indiener gestelde milieucontouren.
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4.2
[Indiener] vraagt zich af of voorliggend plan economisch haalbaar is. Indiener wijst er
daarbij op dat hij een deel van de gronden binnen het plangebied pacht en er nog geen
overeenstemming is over het staken van de pacht. Indiener stelt dat hij gedurende
meerdere jaren geld en middelen heeft aangewend om de grond geschikt te krijgen en te
houden voor de teelt van wortelen en andere akkerbouwgewassen. Hij wijst er verder op
dat hij zeer recentelijk aanzienlijk heeft geïnvesteerd in nieuwe drainage op alle kavels
en dat hij de kavelsloot heeft uitgegraven op het oorspronkelijke peil.
4.2 Beantwoording gemeente
Het bestemmingsplan is economische uitvoerbaar, dit blijkt uit de grondexploitatie. Voor
de ontwikkeling van fase 2a is een grondexploitatie opgesteld. Dit is nog niet gedaan
voor fase 2b, waar ook de gronden van indiener onder vallen. Deze gronden heb een nog
uit te werken bestemming. Zodra deze bestemming wordt uitgewerkt, wordt er een
grondexploitatie opgesteld.
Bij de uitwerking van fase 2b zal bij het uitwerkingsplan een grondexploitatie opgesteld
worden. De gemeente zal met het Rijksvastgoedbedrijf in overleg treden over verwerving
van de gronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van verkoop via een
voorkeurspositie, de zogenaamde reallocatieprocedure. Het deel dat indiener pacht heeft
in de huidige en in de toekomstige bestemmingsregeling een uit te werken bestemming
‘Woongebied’. Deze gronden vallen onder fase 2b waarvoor bij het uitwerkingsplan een
grondexploitatie wordt opgesteld. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid van dit
plan voldoende aangetoond.
Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Zienswijze 5:
5.1
De zienswijze van [Indiener] heeft betrekking op de gronden nabij Espelerweg 8-10.
Deze gronden zijn in gebruik als ‘wortelenland’. Indiener geeft aan dat hij eigenaar is van
een aangrenzend agrarisch perceel met een ‘uit te werken Woonbestemming’. Indiener is
van mening dat de oorspronkelijke planfilosofie (een stedenbouwkundige diagonale
dimensionering van de ruimte) overboord is gezet zonder dat dit is onderbouwd of
verwoord. Indiener is het hier niet mee eens.
5.1 Beantwoording gemeente
De hiervoor –onder 3.1 Beantwoording gemeente- besproken Nota van Uitgangspunten
geeft de stedenbouwkundige onderbouwing voor voorliggend bestemmingsplan. Wij
verwijzen voor een nadere toelichting op deze nota naar deze eerdere reactie. In
aanvulling daarop merken wij op dat de Nota van uitgangspunten Stedenbouwkundige
Uitwerking Emmelhage fase 2a geen betrekking heeft op de gronden die in gebruik zijn
als ‘wortelenland’. Deze gronden, voor zover zij deel uitmaken van dit bestemmingsplan,
vallen onder fase 2b. De uitwerking van de bestemming volgt in een uitwerkingsplan. De
stedenbouwkundige invulling van deze fase moet dan ook nog worden bepaald.
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5.2
[Indiener] geeft aan dat hij het betreurt dat hij weinig tot geen zeggenschap heeft gehad
over de ‘Nota van uitgangspunten Stedenbouwkundige Uitwerking Emmelhage, fase 2a’.
Indiener vindt niets terug van zijn input.
5.2 Beantwoording gemeente
In de Nota van Uitgangspunten zijn op onderdelen keuzes gemaakt. Wij begrijpen dat
[indiener] hier teleurgesteld over is, het is echter aan de gemeente een afweging te
maken over de input die bij de totstandkoming van het bestemmingsplan wordt gegeven.
5.3
[Indiener] acht de gepresenteerde versteende variant op het oorspronkelijke plan
markttechnische gewaagd en stelt daarom de economische haalbaarheid als geschetst in
de ‘Grondexploitatie Emmelhage fase 2a’ ter discussie.
5.3 Beantwoording gemeente
Voor dit plan is voor fase 2a een grondexploitatie opgesteld die is opgenomen in bijlage
13 van de plantoelichting. Het verkavelingsplan voldoet aan de huidige marktbehoefte en
sluit aan op Emmelhage fase 1. De grondexploitatie heeft een positief saldo. Met deze
grondexploitatieberekening is aangetoond dat het plan economisch uitvoerbaar is.
5.4
[Indiener] stelt dat het bestemmingsplan gedateerde omschrijvingen van begrippen
bevat en dat niet alle planregels zijn bijgewerkt naar de huidige stand van de
jurisprudentie. Hij mist tevens in de digitale portal ruimtelijke plannen.nl het formele
besluit van aankondiging van de terinzagelegging van het bestemmingsplan. Indiener
geeft tenslotte aan dat hij van mening is dat de terinzagelegging niet moet aanvangen
nabij de start van de bouwvak / zomervakantie.
5.4 Beantwoording gemeente
[Indiener] licht niet nader toe welke begrippen en welke planregels gedateerd of niet
bijgewerkt zijn. Naarmate een planregeling langer van toepassing is, zullen de daarin
gehanteerde begrippen en regels meer uiteen lopen met de op dat moment geldende
standaarden en jurisprudentie. Op voorhand bestaat er nu geen aanleiding voor de
gedachte dat de planregeling op dit moment daarmee niet in overeenstemming is. Het
ontwerpbestemmingsplan is volgens de daarvoor geldende vereisten bekendgemaakt en
heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Deze periode is dermate lang dat een
ieder voldoende gelegenheid heeft voor kennisname van het plan, ondanks een overlap
met de vakantieperiode. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat een indiener een
proforma zienswijze indient ter bewaring van de termijn.
5.5
[Indiener] wil in deze nota vernemen dat de ontwikkeling van Emmelhage voor de fases
3 en verder niet gecanceld worden.
5.5 Beantwoording gemeente
De toelichting van dit bestemmingsplan geeft de onderbouwing voor dit plan. De
toelichting van het bestemmingsplan is niet bedoeld voor een doorkijk van de
bestemming van gronden die niet tot het plangebied horen, maar daar buiten vallen.
Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
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Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage
– fase 2’
Tussen het ontwerpbestemmingsplan en het definitief vastgestelde bestemmingsplan zijn
de volgende ambtelijke wijzigingen doorgevoerd.
Toelichting:
1. Na overleg met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de
welstandssecretaris is het Beeldkwaliteitsplan aangepast. Gekozen is om voor fase 2
regels op hoofdlijnen op te stellen en voor fase 2a specifieke regels op te nemen. Voor
fase 2b zal dit in het Uitwerkingsplan gebeuren.
Bijlage 10: Beeldkwaliteitsplan Emmeloord, Emmelhage – fase 2 aangepast.
Regels:
2. I.v.m. het aanpassen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is de laddertoets
als verplichting opgenomen in de regels van de uit te werken bestemming. Hiervoor dient
het begrip laddertoets aan het begrippenkader van de regels toegevoegd te worden.
Artikel 1 Begrippen
1.37

laddertoets

een beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling, en, indien het
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien;
3. De mogelijkheid voor (gestapelde) woningbouw is opgenomen in de bestemming
‘Gemengd’. Hiervoor is in de bestemmingsomschrijving opgenomen dat gestapelde
woningen vanaf de tweede bouwlaag bij recht mogelijk zijn.
Artikel 3 Gemengd
3.1
Bestemmingsomschrijving
c. gestapelde woningen, met dien verstande dat deze uitsluitend zijn toegestaan vanaf de
tweede bouwlaag;
4. I.v.m. het aanpassen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is de laddertoets
als verplichting opgenomen in de regels van de uit te werken bestemming.
Artikel 8 Woongebied – uit te werken
8.2.2 Laddertoets
Burgemeester en wethouders dienen bij de uitwerking toepassing te geven aan de
laddertoets.
5. Voor de onderstaande tekst is aansluiting gezocht bij het juiste wettelijke kader en is
de terminologie in overeenstemming gebracht.
Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
11.1 Wetgevingszone – wijzigingsgebied 1
b. geldende voorkeursgrenswaarde is geworden ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van de gevel

6. Door een wijziging in de wijze van bouwrijpmaken is de koppeling van de
wijzigingsbevoegdheid en de uitwerking van fase 2a komen te vervallen. Hierdoor kan op
elk moment, via een wijzigingsplan, uitvoering gegeven worden aan de aanleg en
aansluiting van de rotonde in de Espelerweg. Onderstaand lid is verwijderd uit
wijzigingsgebied 2 en 3.
Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
11.2 Wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 en 11.3 Wetgevingszone –
wijzigingsgebied 3
a. de wijziging kan alleen uitgevoerd worden wanneer de onder artikel 8 gesteld
bestemming wordt gerealiseerd.
Verbeelding:
7. De lijn om aan de buitenzijde van het plangebied zowel vrijstaande als twee-aaneen te
mogen bouwen is consequenter doorgezet.
De bouwaanduiding [vrij] vrijstaand toevoegen aan de bouwvlakken aan de zuidzijde van
de Jeanne d’Arclaan.
8. I.v.m. de mogelijkheid voor het realiseren van (gestapelde) woningen op de
supermarkt is de maximale bouwhoogte met 2 meter verhoogd.
De maximale bouwhoogte van de bestemming ‘Gemengd’ is vergroot van 10 naar 12 m.
9. I.v.m. een aangepaste verkaveling is uniformiteit gezocht met de nokrichting in fase 1.
De hoekkavels aan het fietspad hebben een nokrichting evenwijdig aan het fietspad en
daarmee haaks op de voorgevelrooilijn.
Aan de noordzijde van het verlengde van het Abel Tasmanpad is op de hoekkavel de
aanduiding [sba-nh] specifieke bouwaanduiding – nokrichting haaks toegevoegd.
10. Op de locaties met een verplichte nokrichting is ook de verplichting tot het realiseren
van een kap opgenomen.
Aan de locaties met een aanduiding [sba-nh] en [sba-ne] is ook de aanduiding [kap] kap
toegevoegd.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00566-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden.
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

aan huis verbonden bedrijf

de in bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid,
dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen
bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de
woonfunctie kan worden uitgeoefend;
1.6

aan huis verbonden beroep

de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief,
maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te
stellen gebied, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende
mate de woonfunctie behouden blijft en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.7

achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van
daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het
hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;
1.8

ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;
1.9

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10

bebouwingspercentage

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven
gronden;
1.11

bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren,
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan
wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
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1.12

beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden
beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief
opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.13

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.14

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15

bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning;
1.16

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of
ander bouwwerk, met een dak;
1.17

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;
1.18

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.19

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond
en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.20

bouwperceel

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

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.22

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.23

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond;
1.24

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
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1.25

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen
en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.26

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.27

dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van
economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen
kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een
seksinrichting;
1.28

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.29

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 of een beheersverordening van toepassing
is, deze die inrichting niet verbiedt;
1.30

evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge
regelgeving een melding moet worden gedaan dan wel een omgevingsvergunning moet
worden aangevraagd en verleend;
1.31

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.32

geschakelde bouw

bouw waarbij de zijgevel van een woonhuis (gedeeltelijk) aan bijbehorende bouwwerken
van een ander woonhuis grenzen;
1.33

gevellijn

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan.
Met deze lijn wordt tevens bedoeld het begrip voorgevelrooilijn als omschreven in artikel
1, lid 1 van bijlage II van het besluit omgevingsrecht;
1.34

hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende
of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.35

horizontale diepte

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel, dan
wel de lengte van een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde
bestemmingsgrens;
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1.36

kantoor

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel
financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al
dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie;
1.37

laddertoets

een beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling, en, indien het
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien;
1.38

landhoofd

een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een
viaduct;
1.39

meergeneratiewoning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en
bestemd voor de huisvesting van maximaal twee huishoudens;
1.40

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.41

nutsvoorziening

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat
opereert in een sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het
belangrijke producten of diensten ten nutte van het publiek levert;
1.42

ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden
gebruikt;
1.43

onderkomens

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en
kampeermiddelen;
1.44

onzelfstandige woonruimte

woonruimte die geen eigen toegang heeft en die niet door een huishouden kan worden
bewoond zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;
1.45

openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b , van de Wegenverkeerswet 1994,
alsmede pleinen, parken, plantsoenen en ander openbaar gebied, niet zijnde water, dat
voor publiek algemeen toegankelijk is;
1.46

productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast
in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de
productiefunctie;
1.47

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
persoon tegen vergoeding;
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1.48

risicovolle inrichting

een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.49

seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop,
een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar;
1.50

verbeelding/plankaart

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.51

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;
1.52

vuurwerkbedrijf

inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 Kg consumentenvuurwerk
aanwezig is;
1.53

wadi

een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren;
1.54

Wgh-inrichting

een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
1.55

woning of wooneenheid

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en
bestemd voor de huisvesting van één huishouden;
1.56

woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden;
1.57

woonhuis

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat.
1.58

zolder

de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

bebouwingspercentage

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

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

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.5

de hoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de
dakopbouw;
2.6

de hoogte van een kap

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan
het hoogste punt van de kap;
2.7

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.8

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk;
2.9

het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;
2.10

peil

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de
kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Gemengd

Bestemmingsomschrijving

De
a.
b.
c.

voor 'Gemengd' aangegeven gronden zijn bestemd voor:
een school;
een supermarkt;
gestapelde woningen, met dien verstande dat deze uitsluitend zijn toegestaan vanaf
de tweede bouwlaag;
met daarbijbehorende:
d. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
f. andere-werken;
g. tuinen, erven en paden;
h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen, waaronder perken, plantsoenen en speelvoorzieningen;
j. wegen en parkeervoorzieningen.
3.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
3.2.1 Hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte
niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte;
c. het totaal oppervlak voor gebouwen ten dienste van de school mag niet meer
bedragen dan 1500m2;
d. het totaal oppervlak voor gebouwen ten dienste van de supermarkt mag niet meer
bedragen dan 1500m2.
3.2.2 Bijbehorende bouwwerken
a. bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 1m achter de voorgevel of het verlengde
hiervan gebouwd worden;
b. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse perceelgrens mag niet
minder bedragen dan 1 m, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer
bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een
maximum van 100 m², met dien verstande dat de oppervlakte van binnen het
bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken niet meetelt bij de bepaling van deze
gezamenlijke oppervlakte.
3.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 m
bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m
bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 4
4.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. kunstwerken;
c. nutsvoorzieningen;
d. evenementen;
e. water;
met daarbijbehorende:
f. gebouwen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daaronder begrepen;
h. andere-werken;
i. parkeerplaatsen;
j. speelvoorzieningen;
k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
l. voet- en fietspaden;
m. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen.
4.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende regels.
4.2.1

Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 100 m³ bedragen.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 m
bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m
bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.

bestemmingsplan (vastgesteld)

273

bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2

Artikel 5
5.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. voet- en rijwielpaden;
c. kunstwerken;
d. nutsvoorzieningen;
e. evenementen;
met daarbij behorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daaronder
begrepen;
g. andere-werken;
h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen.
5.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels.
5.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m bedragen;
b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer dan 7 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 6
6.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water en waterberging;
b. waterwegen;
c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. kunstwerken;
e. nutsvoorzieningen;
f. evenementen;
met daarbij behorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kades, dammen, duikers, bruggen, steigers en
landhoofden daaronder begrepen;
h. andere-werken;
i. recreatieve voorzieningen;
j. oevers en groenvoorzieningen.
6.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels.
6.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 12 m
bedragen;
b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 7
7.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
met daarbijbehorende:
b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere-werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. groenvoorzieningen, waaronder perken, plantsoenen en speelvoorzieningen;
h. wegen en parkeervoorzieningen.
7.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende regels.
7.2.1

Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; het aantal
hoofdgebouwen mag niet meer dan 150 bedragen;
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande
dat de horizontale diepte van het bouwvlak tot 15 m mag worden vergroot indien de
horizontale diepte van het achtererfgebied 30 m of meer bedraagt;
c. een hoofdgebouw 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;
d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen woonhuizen uitsluitend vrijstaand
worden gebouwd, met dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn aangeduid
met "twee - aaneen" woonhuizen ook twee aaneen gebouwd mogen worden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen woonhuizen uitsluitend twee
aaneen worden gebouwd, met dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn
aangeduid met 'vrijstaand' respectievelijk 'aaneengebouwd' woonhuizen ook
vrijstaand of in een rij van niet minder dan 3 en niet meer dan 10 gebouwd mogen
worden;
f. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen woonhuizen uitsluitend in
een rij aaneen gebouwd worden tot een aantal van niet minder dan 3 en niet meer
dan 10, met dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn aangeduid met
'twee-aaneen' woonhuizen ook twee aaneen gebouwd mogen worden;
g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte
(m)' mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de
aangegeven goot- respectievelijk bouwhoogte;
h. ter plaatse van de aanduiding 'kap' de dakhelling niet minder dan 25° en niet meer
dan 60° mag bedragen,
i. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' geldt dat deze met een plat dak mogen
worden gebouwd, mits er minimaal 2 bouwlagen gerealiseerd worden;
j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting haaks'
wordt de nokrichting haaks op de gevellijn gerealiseerd;
k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting
evenwijdig' wordt de nokrichting evenwijdig aan de gevellijn gerealiseerd;
l. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval
van geschakelde bouw voor één zijgevel geldt;
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2.
3.
m. de
1.
2.
3.
7.2.2

bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;
bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 2 m;
breedte van een woonhuis mag:
bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;
bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m;
bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m;
Bijbehorende bouwwerken

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen;
b. bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 1m achter de voorgevel of het verlengde
hiervan gebouwd worden;
c. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse perceelgrens mag niet
minder bedragen dan 1 m, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende
bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend
achtererfgebied, met een maximum van 100 m², met dien verstande dat de
oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken niet
meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte;
e. de toegestane maximum gezamenlijke oppervlakte als genoemd onder d. mag - in
geval van een achtererfgebied met een oppervlakte van meer dan 500 m2 - worden
verhoogd met 10 m2 per 100 m2 achtererfgebied dat de oppervlakte van 500 m2 te
boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m2 ;
f. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat die mag
worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
g. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw,
verminderd met 20%;
h. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw met platte
afdekking mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van
dat hoofdgebouw.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt
opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
7.3
Afwijken van de bouwregels
7.3.1 Afwijken van de bouwregels
a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2.2 onder
b en toestaan dat, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' en 'vrijstaand', een
bijbehorend bouwwerk wordt gebouwd buiten het bouwvlak over maximaal de halve
gevelbreedte met een diepte van niet meer dan 1,5 m en een bouwhoogte van niet
meer dan 3,5 m.
7.3.2 Afwegingskader
Afwijking van de bouwregels als bedoeld in lid 7.3.1 is slechts toelaatbaar, indien door die
afwijking, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen
geen onevenredige aantasting van de structuur/ belevingswaarde van het aangrenzende
gebied ontstaan.
7.4

Specifieke gebruiksregels

7.4.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van
een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.
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7.4.2

Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend:
a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een
woongebouw en ten hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep,
met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2
bedraagt;
2. de uitstraling van de woning intact blijft;
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer
en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in bijlage
1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.
7.5
Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1
Middels een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 7.2
om een meergeneratiewoning toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. het een meergeneratiewoning of een daar aan gelijk te stellen woning in/aan een
vrijstaand woonhuis betreft;
b. wanneer de meergeneratiewoning of een daar aan gelijk te stellen woning zoals
bedoeld onder sub a van dit lid aan het vrijstaand woonhuis wordt gebouwd de
bouwhoogte niet meer bedraagt dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw,
verminderd met 20%.
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Artikel 8
8.1

Woongebied - uit te werken

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
met daarbijbehorende:
b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere-werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. groenvoorzieningen, waaronder perken, plantsoenen en speelvoorzieningen;
h. wegen en parkeervoorzieningen.
8.2
Uitwerkingsregels
Burgemeester en wethouders werken de in lid 8.1 omschreven bestemming uit met
inachtneming van de volgende regels:
8.2.1

Woningaantallen

Het maximaal aantal woningen van de binnen de bestemming 'Woongebied - uit te werken'
mag niet meer dan 150 bedragen.
8.2.2

Laddertoets

Burgemeester en wethouders dienen bij de uitwerking toepassing te geven aan de
laddertoets.
8.3

Bouwregels

8.3.1

Bouwverbod

Zolang en voor zover deze uitwerking geen rechtskracht heeft, mogen de gronden niet
worden bebouwd.
8.3.2

Bestemming Woongebied

Voor het overige zal bij de uitwerking van de bestemming 'Woongebied - uit te werken'
aan worden gesloten bij de bouwregels van de bestemming 'Woongebied'.
8.4

Specifieke gebruiksregels

8.4.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik
zoals aangeduid onder artikel 7.4.1.
8.4.2

Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend het gebruik
zoals aangeduid in artikel 7.4.2.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 9

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 10 Algemene gebruiksregels
10.1

Gebruik

a. 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.
b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van
een bijbehorend bouwwerk bij een woning ten dienste van bewoning door een persoon
die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg
van een bewoner van de woning.
10.2 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. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
c. gronden als staanplaats voor onderkomens;
d. 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;
alsmede:
e. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte.
10.3 Voorwaardelijke verplichting parkeernormen
Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft,
moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn aangebracht en in
stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel op
of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.
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Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
11.1

wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding
'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemming 'Verkeer' met dien
verstande dat:
a. de wijziging noodzakelijk is voor het doortrekken van de weg gelegen binnen de
gronden bestemd voor 'Verkeer' welke gronden grenzen aan het gebied waarop deze
wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft;
b. de in het kader van de Wet geluidhinder ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van
de gevel dan wel een hiervoor vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden;
c. de hoogte van een geluidwerende voorziening mag maximaal 3 meter bedragen;
d. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende bestemmingen;
e. voor het overige dient te worden aangesloten bij hetgeen gesteld in artikel 5.
11.2 wetgevingzone - wijzigingsgebied 2
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding
'wetgevingzone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen in de bestemmingen 'Woongebied' en
'Verkeer', mits wordt voldaan aan de volgende regels:
a. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende bestemmingen;
b. Voor het overige dient te worden aangesloten bij hetgeen gesteld in artikel 5 en
artikel 7.
11.3 wetgevingzone - wijzigingsgebied 3
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding
'wetgevingzone - wijzigingsgebied 3' te wijzigen in de bestemming 'Verkeer', mits wordt
voldaan aan de volgende regels:
a. de wijzging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende bestemmingen;
b. voor het overige dient te worden aangesloten bij hetgeen gesteld in artikel 5.
11.4 wetgevingzone - wijzigingsgebied 4
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding
'wetgevingzone - wijzigingsgebied 4' te wijzigen in de bestemming 'Woongebied' (inclusief
bouwvlak), mits wordt voldaan aan de volgende regels:
a. het maximale aantal woningen bedraagt 14;
b. uitsluitend vrijstaande óf twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan;
c. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende bestemmingen;
d. voor het overige dient te worden aangesloten bij hetgeen gesteld in artikel 7.
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Artikel 12 Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden
afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt
voor bijbehorende bouwwerken;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van
de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband
met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die
gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer
dan 10 m;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvangen/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan
dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m² bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het
betreffende gebouw bedraagt;
g. het bepaalde over het bouwen van een hoofdgebouwen binnen het bouwvlak en
toestaan dat dat grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. luifels, balkons en galerijen, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer
dan 1,50 meter;
4. ingangspartijen en erkers, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer
dan 1,50 meter en de breedte niet meer bedraagt dan 50 % van de gevelbreedte
van het hoofdgebouw;
h. 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 13 Overige regels
13.1

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals
deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 14 Overgangsrecht
14.1

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunningvoor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
14.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.
14.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
14.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
14.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 14.4, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
14.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 14.4, 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.
14.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 14.4 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 15 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1
Lijst van aan huis verbonden
bedrijfsactiviteiten
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