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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het plan 

Het geldende planologische kader van het plangebied is de Beheersverordening 
Landelijk Gebied. Voor het gebied zijn de regels van de bestemming 'Agrarisch 
gebied' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004', van toepassing. Dit 
bestemmingsplan regelt de wijziging van de bestemming 'Agrarisch gebied' naar de 
bestemming 'Wonen' ter plaatse van de locatie Kleiweg 6 te Emmeloord. 

 
In het hoofdstuk "Planbeschrijving " (hoofdstuk 2) wordt het initiatief verder toegelicht, 
daar is ook een situatietekening van de nieuwe situatie opgenomen. 

De voorgenomen ontwikkeling is noodzakelijk om een aantal redenen. Het 
akkerbouwbedrijf dat op Kleiweg 6 te Emmeloord is gevestigd, is al een aantal jaren 
niet meer in bedrijf in verband met verplaatsing van de agrarische bedrijvigheid naar 
een andere locatie. De initiatiefnemer wil op de planlocatie de oude bebouwing 
slopen en vervangen door een woning ten behoeve van privé bewoning. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het bepaalde in de beheersverordening. 
De gemeente heeft naar aanleiding van een principeverzoek van de initiatienemer 
aangegeven in principe medewerking te willen verlenen met de voorgenomen 
ontwikkeling, mits hiervoor een partiële herziening op het bestemmingsplan wordt 
opgesteld conform artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voorliggend 
document dient als toelichting waarin nader wordt gemotiveerd waarom de 
ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt en deze niet zal leiden tot onevenredige 
bezwaren op ruimtelijk en/of milieutechnisch vlak. 
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1.2  Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Kleiweg 6 te Emmeloord en ligt aan de oostzijde 
van Emmloord in het landelijk gebied van gemeente Noordoostpolder. De locatie is 
kadastraal bekend onder gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 608. In de 
volgende figuur is de topografische ligging van de locatie weergegeven. 

 

Afbeelding: Uitsnede topografische kaart locatie. Bron: J.W. van Aalst, 
www.opentopo.nl. 
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1.3  Geldende bestemmingsplannen 

Ter plaatse is het bepaalde uit de beheersverordening 'Landelijk gebied' van 
toepassing. In de beheersverordening is voor het betreffende perceel 
bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van de gemeente Noordoostpolder, zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2005 van toepassing verklaard. 

Zoals te zien in de volgende figuur is ter plaatse de bestemming 'Agrarisch gebied' en 
de dubbelbestemming 'hoogspanningsleiding' van toepassing evenals de aanduiding 
'Straalpad' met hoogte maat 37 meter t.o.v. NAP. 

 

Afbeelding: Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan. Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het gebruiken van het perceel puur ten behoeve van woondoeleinden is in strijd met 
de beheersverordening. Om de woonfunctie alsnog toe te kunnen staan moet er een 
ruimtelijke procedure gevolgd worden. In het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 
2004' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de 
bestemming 'Agrarisch gebied' naar 'Wonen'. Vanwege de inwerkingtreding van de 
beheersverordening kan echter geen gebruik meer gemaakt worden van deze 
bevoegdheid. 

Het nieuwe gebruik kan geregeld worden met een nieuw bestemmingsplan. Aan het 
toepassen van deze procedure worden de voorwaarden van de 'oude' 
wijzigingsbevoegdheid verbonden. 
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1.4  Leeswijzer 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving 
van de situatie ter plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter 
plaatse na realisatie van de plannen van de initiatiefnemer. 

 Hoofdstuk 3 gaat in op de vigerende beleidskaders. Hierin worden de plannen 
van de initiatiefnemer getoetst aan het ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie 
en de gemeente. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op de toetsing van het plan aan de aspecten milieu, ecologie, 
archeologie en cultuurhistorie, verkeer en parkeren en water. Hierin worden 
verschillende bureaustudies beschreven en, indien van toepassing, uitgevoerde 
aanvullende onderzoeken beschreven. 

 Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierin worden de 
financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan getoetst en wordt 
kort ingegaan op het aspect handhaving. 

 Hoofdstuk 6 bevat de wijze van bestemmen. Hierin wordt nader gespecificeerd 
welke onderdelen een bestemmingsplan hoort te bevatten en welke bijzondere 
bepalingen ten aanzien van voorliggend plan van toepassing zijn. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 
 

2.1  Huidige situatie 

 

2.1.1  Gebiedsprofiel 

De locatie is gelegen in het landelijk gebied van gemeente Noordoostpolder. 

De omgeving van de locatie bestaat voornamelijk uit polderlandschap met een 
regelmatige en kleinschalige blokverkaveling die zo kenmerkend is voor de 
Noordoostpolder. De onderlinge kavels worden gescheiden door kavelsloten/-lijnen in 
het landschap. De bebouwing bestaat uit akkerbouwbedrijven of woon- of andere 
bebouwing op erven van voormalige akkerbouwbedrijven. De erven worden 
omzoomd door 'groene lijsten' in de vorm van erfsingels. 

Op enige afstand van de locatie is de bebouwing van Emmeloord gelegen in de vorm 
van woonwijken aan de westzijde van de A6 en industrieterrein ten noorden van de 
planlocatie aan de overzijde van de Zwolse Vaart. 

 

2.1.2  Ruimtelijke structuur 

Op de locatie is momenteel bebouwing van een oorspronkelijk akkerbouwbedrijf 
aanwezig in de vorm van de boerderij met woongedeelte en enkele 
bedrijfsgebouwen. De bedrijfsvoering op deze locatie is enkele jaren geleden al 
gestaakt en verplaatst naar de locatie Kleiweg 3. De bebouwing bestaat uit een 
bedrijfswoning, twee landbouwschuren en erfverharding. 

Ter plaatse is een bouwvlak toegekend. Het huidige bouwvlak is ongeveer 0,6 
hectare groot. In de volgende figuur is een luchtfoto opgenomen van de huidige 
situatie. 

 

Afbeelding: Luchtfoto huidige situatie ter plaatse. Bron: Publieke Dienstverlening op 
de Kaart (PDOK viewer). 

 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord" (vastgesteld)  

 12 

  

Het huidige erf met bebouwing van bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning is omgeven 
door een fors uitgegroeide erfsingel en overige erfbeplanting binnen de singels, welke 
de bebouwing op het erf grotendeels aan het oog onttrekt. 

2.2  Gewenste situatie 

 

2.2.1  Ruimtelijke structuur 

De initiatiefnemer is voornemens ter plaatse de bestaande bedrijfsbebouwing te 
slopen om vervolgens een nieuw woonhuis te bouwen met bijgebouwen. Het 
woonhuis is bedoeld voor privé bewoning. Het bouwvlak ter plaatse is voldoende 
groot om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, mits de bestemming gewijzigd 
wordt van 'Agrarisch gebied' naar 'Wonen'. 

2.2.2  Landschappelijke inpassing 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving niet verloren gaat maar, indien mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is 
vanuit het ruimtelijke beleid een goede landschappelijke inpassing een vereiste. 

De huidige bedrijfsbebouwing is reeds voorzien van een robuuste en volgroeide 
erfbeplanting waarbij de locatie volledig omzoomd is door singelbeplanting. Ook op 
het erf binnen de erfsingels is sprake van beplanting in de vorm van diverse soorten 
bomen en struiken. De gewenste nieuwbouw zal na sloop van de bestaande 
bebouwing plaats vinden binnen deze erfsingels en aansluitend op de aanwezige 
erfbeplanting waardoor er in de gewenste situatie ook sprake zal zijn van een goede 
landschappelijke inpassing in de omgeving. Hiervoor is in dit bestemmingsplan ook 
een voorwaardelijke verplichting erfsingel opgenomen zie lid 4.3.1 van de Regels. 
Het beplantingsplan met bijbehorende toelichting is opgenomen in Bijlage 2 van de 
Regels. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 
 

3.1  Rijksbeleid 

 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de 
Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland 
richting 2040 en de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee biedt het een 
kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen, om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de SVIR maakt 
het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijk en 
mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid 
worden ingezet. 

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het 
Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich 
op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van 
de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal procedures en regels 
stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, 
wonen, milieu, natuur en monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare 
middelen niet versnipperen. Het investeert dáár waar de nationale economie er het 
meest bij gebaat is, in de stedelijke regio’s rond de main-, brain- en greenports 
inclusief de achterlandverbindingen. Om nieuwe projecten van de grond te krijgen 
zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere overheden. 

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het rijk de beoordeling en 
uitvoering van ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. De 
uitgangspunten uit de SVIR zijn juridisch verankerd in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro is aangegeven welke gebieden, of projecten, 
van nationaal belang zijn en aanvullende toetsing behoeven. 

Om te bepalen of sprake is van strijdigheid met de belangen uit de SVIR dient 
daarom verder getoetst te worden aan het Barro. Verdere toetsing aan ruimtelijke en 
milieutechnische belangen vindt plaats aan het provinciaal beleid. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte 
gedeeltelijk in werking getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere 
ontwerp AMvB Ruimte 2009 vervangen. Juridisch wordt de AMvB Ruimte aangeduid 
als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is op 1 oktober 
2012 geactualiseerd en is vanaf die datum geheel in werking getreden. Met de 
inwerkingtreding van het Barro naast het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is de 
juridische verankering van de uitgangspunten uit de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte compleet. 

In het Barro zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. 
Het Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Het Barro is deels opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van 
de ontwerp AMvB Ruimte die eind 2009 is aangeboden en deels uit nieuwe 
onderwerpen. Per onderwerp worden vervolgens regels gegeven, waaraan 
bestemmingsplannen zullen moeten voldoen. 

Het besluit bepaalt tevens: 
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"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht 
is, stelt de gemeenteraad uiterlijk binnen drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit een bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit." 

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro 
alleen van toepassing zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw 
bestemmingsplan voor het eerst nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt binnen de 
aangegeven projectgebieden. Alleen wanneer het Barro expliciet een aanpassing van 
bestemmingsplannen vergt, omdat een reeds bestaand bestemmingsplan binnen een 
of meerdere van de projectgebieden is gelegen, dan moet dat binnen drie jaar 
gebeuren. 

Het Barro draagt bij aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke 
ontwikkelingen van nationaal 13 belang en "vermindering van de bestuurlijke drukte". 
Belemmeringen die de realisatie van de genoemde projecten zouden kunnen 
frustreren of vertragen worden door het Barro op voorhand onmogelijk gemaakt. 

Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat 
ingewikkelder is geworden. Gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat 
raakvlakken heeft met een of meerdere belangen van de projecten in het Barro, 
zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten controleren. Het Barro vormt 
daarmee een nieuwe, dwingende checklist bij de opstelling van 
bestemmingsplannen. 

In het Barro zijn de projecten van nationaal belang beschreven. Deze projecten zijn in 
beeld gebracht in de bij het Barro behorende kaarten. De locatie is niet in één van de 
aangewezen projectgebieden gelegen. 

Hiermee zijn de bepalingen uit het Barro niet van toepassing op de planlocatie en is 
geen sprake van strijdigheid met de nationale belangen. 

3.1.3  Ladder duurzame verstedelijking 

Ingevolgde artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de 
zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking, dient de toelichting bij een 
bestemmingsplan, waarin een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt maakt, 
te voldoen aan een drietal voorwaarden, ook wel 'treden' genoemd. 

Onderdeel a (Trede 1) verplicht overheden om nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te 
stemmen op de geconstateerde actuele behoefte en de wijze waarop in die behoefte 
wordt voorzien ook regionaal af te stemmen. Op deze wijze wordt over- en 
ondercapaciteit zoveel mogelijk voorkomen. 

Onderdeel b (Trede 2) vraagt om te beoordelen of de beoogde ontwikkeling binnen 
het bestaand stedelijk gebied in de betreffende regio kan worden gerealiseerd. Dit 
betekent dat wordt bezien of binnen bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan 
worden voorzien door middel van herstructurering, transformatie of anderszins. 
Onderdeel hiervan is dat wordt bekeken of leegstaande verstedelijkingsruimte door 
het treffen 

van kwalitatieve maatregelen in de behoefte kan voorzien. 

Onderdeel c (Trede 3) bepaalt dat moet worden beoordeeld in hoeverre de 
ontwikkeling mogelijk is op locaties die al ontsloten zijn of ontsloten worden door 
verschillende modaliteiten op een schaal die passend is bij de beoogde ontwikkeling. 

Een stedelijke ontwikkeling is als volgt gedefinieerd: 

"ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." 

 

In dit plan is: 

 er geen sprake van nieuw beslag op de ruimte 

 er geen sprake van het toevoegen van een woning 

 er sprake van een ondergeschikte planologische wijziging zonder grootschalige 
nieuwe functies 
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 er sprake van een planologische wijziging die ten opzichte van de huidige 
toegestane functie geen extra milieueffecten op de omgeving met zich 
meebrengt; 

 er sprake van een aanvaardbare ontwikkeling, die in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening aanvaardbaar is 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is, op basis van het voorgaande, geen sprake van 
een stedelijke ontwikkeling. Verdere toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking 
is daarmee niet vereist. 

3.2  Provinciaal beleid 

 

3.2.1  Verordening voor de fysieke leefomgeving 

In de provinciale “Verordening voor de fysieke leefomgeving” vindt een juridische 
vertaling plaats van het beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal 
regels opgenomen met betrekking tot belangrijke ruimtelijke elementen die een 
doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder meer aspecten als: 
bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap 
etcetera. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de regels zoals zijn opgenomen 
in de Verordening voor de fysieke leefomgeving van de provincie Flevoland. 

 

3.2.2  Omgevingsvisie FlevolandStraks 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks is op 8 november 2017 vastgesteld en geeft de 
lange termijn visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie 
gaat in op de periode tot 2030 en verder. De visie geeft aan welke kansen, opgaven 
en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Er zijn drie kernopgaven: 

 Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),  

 Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving),  

 Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

 
Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland 
bij betrokken is. Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als 
andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de strategische opgaven staan 
de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat 
om de volgende opgaven: 

 Duurzame Energie  

 Regionale Kracht  

 Circulaire Economie  

 Landbouw: Meerdere Smaken 

 

Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met oog voor 
fysieke, sociale en economische aspecten. Het plangebied is niet meer in gebruik als 
agrarisch bedrijf. Met de voorgenomen plannen vindt een fysieke ontwikkeling die 
een duurzaam toekomstperspectief biedt voor het perceel plaats. Daarnaast sluit de 
ontwikkeling aan op de ambities omtrent duurzame energie. Zo wordt er gasloos 
gebouwd, wat in principe ook verplicht is. Het kabinet heeft besloten dat nieuwe 
woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet 
meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Daarnaast wordt het perceel 
landschappelijk ingepast door onder andere de toepassing van het beplantingsplan 
dat in dit bestemmingsplan als voorwaardelijke verplichting is opgenomen. 

 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord" (vastgesteld)  

 16 

  

3.2.2.1  Onderhavig bestemmingsplan 

De geplande ontwikkeling, waarbij ruimte wordt geboden voor functiewijziging voor 
initiatief met inachtneming van de fysieke omgeving (via onder andere 
beplantingsplannen) sluiten goed aan bij de uitgangspunten van de nieuwe 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

 

3.2.3  Omgevingsplan Flevoland 2006 

Op 2 november 2006 is het Omgevingsplan Flevoland 2006 door Provinciale Staten 
vastgesteld. In dit Omgevingsplan is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland 
vastgelegd voor de periode 2006 - 2015 met een doorkijk naar 2030. Tevens bevat 
het Omgevingsplan de hoofdlijnen van het economische, sociale en culturele beleid. 

 

3.2.3.1  Landelijk gebied 

Voor een evenwichtige groei stelt de provincie als voorwaarden: het behoud en 
verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en 
het landschap. Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Verdergaande 
schaalvergroting van de landbouw is ook in Flevoland aan de orde en de provincie wil 
agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame productie en verwerking 
van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. 

Bovendien wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied 
ter verbreding van het economisch draagvlak en deze verweven met de bestaande 
landbouwfunctie. Door de schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische 
bouwpercelen vrij. 

De geplande ontwikkelingen op het perceel sluiten goed aan bij het uitgangspunt in 
het Provinciaal Omgevingsplan dat bijgekomen boerderijwoningen gebruikt kunnen 
worden voor algemene bewoning, waarbij wordt uitgegaan van 1 woning per 
(voormalig) agrarisch bouwperceel.  

In dit plan is sprake van vervangende nieuwbouw binnen de begrenzing van het 
huidige erf en de aanwezige erfgrensbeplanting waardoor de kwaliteit van natuur en 
landschap behouden blijft.  

 

3.2.4  Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel "Kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijke gebied 2007" maar is procedureel aangepast aan de 
Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden. Deze beleidsregel geeft aan op welke 
wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in 
het landelijk gebied. 

De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk 
gebied vitaal en duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te 
bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante (maar ook niet- agrarische functies) en de 
mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te vergroten. Dit 
mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige 
functies gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt. 

De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven: 

 Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) 
agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan 
voor het functioneren van de naastgelegen (agrarische) bedrijven en/of 
activiteiten, zoals wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit nader 
worden geregeld in een (milieu)vergunning. 

 Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied. 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord" (vastgesteld)  

 17 

  

 Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. 
Vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene 
bewoning. 

 Landschappelijke inpassing. 

 Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling 
van niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) 
agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige 
situaties in de verkeersafwikkeling. 

 Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere 
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en 
fiets. 

 

In dit plan is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een 
functiewijziging van agrarisch naar wonen. Het erf wordt niet vergroot of verkleind, de 
bestaande erfbeplanting blijft behouden en de woonfunctie levert geen onevenredige 
negatieve effecten op omliggende agrarische bedrijven. Er is geen sprake van 
toename van verkeersbewegingen. Voor het perceel is een beplantingsplan 
opgesteld. In de planregels zijn voorwaardelijke verplichtingen opgenomen, waarmee 
de aanplant en instandhouding van de erfsingel conform het beplantingsplan is 
gewaarborgd. De functiewijziging raakt geen provinciale belangen en is niet strijdig 
met de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008. 

3.3  Gemeentelijk beleid 

 

3.3.1  Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

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 voor 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 behoud en 
verbetering van de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en 
daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in de gemeente 
Noordoostpolder. De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom 
kent de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 een zekere mate van globaliteit en 
abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig beleid, ter uitwerking van de 
structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, 
bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in 
gang te zetten. 

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke 
woon- en leefomgeving en daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) 
inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De aandacht verschuift van kwantiteit 
(veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of 
transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en 
wonen in vrijkomende agrarische bebouwing. 

Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting. Om de 
erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de woonfunctie 
toestaan onder de voorwaarden dat: 

 het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren 
buiten het erf worden gesloopt; 

 de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant; 
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 er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie 
bouwvolumes; dit kan door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door 
‘rood voor rood’ (nieuwbouw in ruil voor sloop van bestaande gebouwen); 

 het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen; 

 er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen 
niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. 

 

In dit plan is enkel sprake van een functiewijziging. De bedrijfsmatige functie verdwijnt 
en er wordt een woonfunctie toegestaan. Een woonfunctie wordt toegestaan onder 
voorwaarden. Uit een nadere toetsing aan deze voorwaarden kan worden 
geconcludeerd dat: 

 het erf de oorspronkelijke omvang behoudt. Er bevindt zich geen bebouwing 
buiten het erf; 

 de erfsingel rondom het plangebied blijft intact, zodat het kenmerkende ‘groene 
eiland’ gehandhaafd blijft; 

 het aantal woningen neemt als gevolg van het plan niet toe; 

 De woonfunctie levert geen belemmeringen op ten aanzien van omliggende 
(agrarische) bedrijvigheid en past functioneel in de omgeving. 

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past 
binnen de uitgangspunten uit de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 van gemeente 
Noordoostpolder. 

 

3.3.2  Welstandsnota 2016 gemeente Noordoostpolder 

De welstandsnota 2016 van de gemeente Noordoostpolder is vastgesteld op 29 
november 2016. Uit deze welstandsnota blijkt dat een groot deel van het grondgebied 
van de gemeente welstandsvrij is. 

In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of slechts beperkt getoetst te 
worden aan redelijke eisen van welstand. 

 

Voor het overige gedeelte van de gemeente gelden voor bepaalde categorieën 
bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen. Het voorliggende plan ligt in 
het buitengebied en in dit gebied zijn er vanuit de welstandsnota geen 
welstandscriteria bij de beoordeling van bouwplannen. In de welstandsnota worden 
wel eisen gesteld aan het kleurgebruik van bedrijfsgebouwen. Daar zijn alleen 
gedekte kleuren toegestaan. 

Naast het feit dat de welstandscriteria alleen de hoofdlijnen bepalen en ruimte laten 
voor vernieuwing, bestaat ook nog de mogelijkheid af te wijken van welstandscriteria. 
Het gaat dan om bouwplannen, die weliswaar niet voldoen aan de gebiedsgerichte of 
objectgerichte welstandscriteria, maar wel een hoogwaardige, moderne en/of 
innovatieve architectuur kennen en een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Dit is te beoordelen aan de hand van de algemene 
welstandscriteria. 

De basis voor de keuze welstand, welstandsluw en welstandsvrij vormt de visie: 

Voor (bestaande, te veranderen of nieuw te bouwen) bebouwing, die duidelijk 
bijdraagt aan het karakteristieke beeld en de ruimtelijke identiteit van de gemeente 
Noordoostpolder is welstand relevant,voor andere bebouwing minder of helemaal 
niet. Of het uiterlijk van de bebouwing van betekenis is voor de karakteristiek van de 
polder als geheel, hangt samen met de cultuurhistorische betekenis en de 
zichtbaarheid van de bebouwing. 

In dit plan is sprake van vervanging van bedrijfsmatige bebouwing inclusief 
bedrijfswoning door één woning voor privébewoning. 
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Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt 
gekeken of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit is uiteraard niet 
aan de orde voor bouwplannen die in welstandsvrije gebieden liggen. 

De advisering is in handen gelegd van de welstandscommissie. Zij toetst een 
bouwplan aan de redelijke eisen van welstand, zoals verwoord in deze 
welstandsnota. De organisatie hiervan wordt gefaciliteerd door Het Oversticht. De 
samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de commissie zijn in een 
dienstverleningsovereenkomst geregeld. 

Daarmee wordt voldaan aan de criteria vanuit de welstandsnota. 

Verder wordt in de welstandsnota aangegeven dat het vanuit stedenbouwkundig en 
cultuurhistorisch oogpunt van belang is dat groensingels rond de erven worden 
gehandhaafd. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld maar via het 
bestemmingsplan. In paragraaf 2.2.2 is aangegeven op welke wijze de gewenste 
situatie ter plaatse zal worden ingepast. 

Bij vervanging van een boerderij of woning wordt de karakteristiek van de 
oorspronkelijke bebouwing en indeling van erven als vertrekpunt gekozen. 
Daarbinnen is ruimte voor eigentijdse vernieuwingen en toevoegingen. Hierdoor blijft 
de karakteristiek levend en, in zekere zin, afleesbaar en herkenbaar. 

Gebiedscriteria voor vervangende nieuwbouw boerderij of woning: 

Plaatsing: 

1. De bebouwing is asymetrisch gesitueerd op de kavel. 

2. De nok-richting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing. 

Vormgeving: 

3. De bebouwing heeft een heldere hoofdvorm die qua breedte, hoogte en 
diepteverhouding refereert aan de oorspronkelijke bebouwing en voorzien is van 
een zadeldak of schilddak. 

4. Bij een aangekapte dakkapel is de omvang ondergeschikt aan het dakvlak. 

Detaillering, kleuren en materialen: 

5. Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van 
zonnepanelen. 

6. Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zullen de van toepassing zijnde welstandscriteria in 
acht worden genomen. Het bouwplan wordt getoetst door de welstandscommissie. 

 

Onderhavig bestemmingsplan  

In het landelijk gebied wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande, oorspronkelijke 
bebouwing en nieuwbouw. Voor de onderhavige ontwikkeling zijn de uitgangspunten 
voor oorspronkelijke bebouwing relevant. 

 

Oorspronkelijke bebouwing  

Voor te verbouwen woningen, boerderijwoningen, cultuurboerderijen en 
montageschuren gelden welstandscriteria voor de voorkant. Onder de voorkant wordt 
verstaan: De meest naar de straat toegekeerde zijde van het gebouw. Het gaat hierbij 
om voorgevel en dakvlak. Die gevels (en bijbehorende dakvlakken) bepalen in 
belangrijke mate het aanzien van het gebouw. In een bouwkundig ontwerp mag er 
van worden uitgegaan dat het aanzien van de andere gevels de architectuur van de 
gevel aan de voorkant volgt. Daarom worden daar geen specifieke eisen aan gesteld. 
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3.3.3  Bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' 

Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' is vastgesteld door de gemeenteraad 
van Noordoostpolder op 29 september 2005. Dit bestemmingsplan beslaat het gehele 
landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder, met uitzondering van de 
stedelijke gebieden, enkele gebiedsdelen waar reeds een bestemmingsplan voor was 
opgesteld en de gebiedsdelen waar een bestemmingsplan in voorbereiding was ten 
tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan.  

Een aantal wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
'Landelijk gebied 2004' zijn relevant voor het onderhavige bestemmingsplan. In 
verband met de beheersverordening die voor alle percelen is vastgesteld kunnen 
deze wijzigingsbevoegdheden niet meer toegepast worden. De voorwaarden die in 
het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' aan deze wijzigingsbevoegdheden zijn 
gekoppeld, zijn echter nog steeds relevant.  

 

Artikel 28.3 Wijziging van voormalig agrarisch bebouwingsvlak naar Wonen 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 (Beschrijving in Hoofdlijnen) zijn 
burgemeester en wethouders bevoegd, indien is komen vast te staan dat in een 
bebouwingsvlak op gronden als bedoeld in artikel 5 (Agrarisch gebied), geen 
agrarisch bedrijf meer is gevestigd, de bestemming binnen dat bebouwingsvlak te 
wijzigen in een van de hierna genoemde bestemmingen; bij wijziging wordt 
tegelijkertijd het bebouwingsvlak van de plankaart verwijderd. In acht te nemen 
bepalingen: 

ter plaatse van en aansluitend aan de bestaande woning of woningen en de daarbij 
behorende gronden worden aangewezen met de bestemming Wonen, als bedoeld in 
artikel 11(Wonen);  

 het bepaalde in artikel 11 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing;  

 elke wijziging dient in elk geval alle woonruimten binnen het betreffende 
bebouwingsvlak te omvatten;  

 de agrarische gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing 
mogen door de wijziging niet onevenredig worden belemmerd;  

 het aantal woningen binnen elk bebouwingsvlak mag niet worden vergroot. 

 

Onderhavig bestemmingsplan  

Deze bepalingen zijn van toepassing voor de ontwikkelinge op de dit perceel . Om er 
voor te zorg dragen dat sprake is van een goede ruimtelijke inpassing, in lijn met de 
beeldkwaliteitsbepalingen uit het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004', is voor 
deze locatie een beplantingsplan opgesteld. De ontwikkelingen voldoen hiermee aan 
de voorwaarden die aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 28.3 van het 
bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' gekoppeld zijn. 
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3.3.4  Beleidsregel instandhouding beplantingen Noordoostpolder 

Op 9 januari 2013 heeft de gemeente Noordoostpolder de 'Beleidsregel 
instandhouding landschappelijke beplantingen Noordoostpolder' vastgesteld. In deze 
beleidsregel geeft het college aan hoe zij haar publiekrechtelijke bevoegdheden invult 
om landschappelijke beplantingen in stand te houden. In de beleidsregel zijn onder 
andere richtlijnen opgenomen voor de uitvoering van de toe te passen 
erfsingelbeplanting.  

 
In kader van de ontwikkeling op het perceel is een beplantingsplan opgesteld, en via 
een voorwaardelijke verplichting aan de planregels van het onderhavige 
bestemmingsplan verbonden. Deze plannen voldoen aan de uitgangspunten van de 
'Beleidsregel instandhouding landschappelijke beplantingen Noordoostpolder'. 
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Hoofdstuk 4  Ruimtelijke- en milieuaspecten 

4.1  Milieu 

 

4.1.1  Milieuzonering 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te 
weten: geur, stof, geluid en gevaar. De mate waarin de milieuaspecten gelden en 
waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid 
verschillend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft sinds 1986 de 
publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen 
met daarin de aan te houden richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en 
bedrijven. 

Indien van deze richtafstand afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te 
worden waarom dat wordt gedaan. Het zo scheiden van milieubelastende en – 
gevoelige functies dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder 
en gevaar bij gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen); 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten 
(bijvoorbeeld bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare 
voorwaarden, kunnen uitoefenen. 

In de VNG handreiking zijn richtafstanden opgenomen op het gebied van geur, stof, 
geluid en gevaar. Indien niet aan de in de handreiking opgenomen afstanden wordt 
voldaan is mogelijk sprake van milieuhinder aan de betreffende gevoelige functies. 
De genoemde afstanden betreffen echter geen harde normen maar richtafstanden 
waarvan, mits goed gemotiveerd, kan worden afgeweken. Dit houdt in dat wanneer 
niet aan de afstanden wordt voldaan een nadere motivatie noodzakelijk is waaruit 
blijkt dat geen onevenredige hinder wordt veroorzaakt. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een woning als gevolg van de 
functiewijziging van een agrarisch bedrijf naar de functie 'wonen'. Wonen betreft, in 
tegenstelling tot een agrarisch bedrijf, een niet-milieubelastende functie voor de 
omgeving. Er is geen sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal een burgerwoning worden opgericht. Dit betreft 
een gevoelig object welke in beginsel meer bescherming tegen milieubelastende 
functies kent dan een bedrijfswoning. Op enige afstand van de locatie is een 
akkerbouwbedrijf gelegen. Voor een akkerbouwbedrijf zijn in de handreiking de 
volgende richtafstanden opgenomen: 

 Geur: 10 meter. 

 Stof: 10 meter. 

 Geluid: 30 meter. 

 Gevaar: 10 meter. 
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4.1.1.1  Woon- en leefklimaat 

Wanneer sprake is van het oprichten van gevoelige objecten of wanneer een 
inrichting wordt opgericht welke mogelijk hinder aan gevoelige objecten in de 
omgeving veroorzaakt is het van belang te onderzoeken of ter plaatse sprake is van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een ontwikkeling kan niet plaatsvinden 
indien het niet aannemelijk is dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 
gewaarborgd. 

 

4.1.1.1.1  Woon- en leefklimaat op de locatie 

Wanneer bij een ontwikkeling sprake is van het oprichten van gevoelige objecten op 
het gebied van geur, fijnstof en/of geluid dan dient te worden aangetoond dat ter 
plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van het oprichten van nieuwe gevoelige 
objecten. Hierbij dient te worden aangetoond of ter plaatse een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat kan worden geborgd. Op gebied van geur, fijn stof en geluid dient 
onderzocht te worden of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Nabij het plangebied is op circa 400 meter afstand een akkerbouwbedrijf gelegen op 
Kleiweg 10. Op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' valt een 
dergelijk bedrijf onder 'Akkerbouw en fruitteelt'. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 
meter hetgeen ruim minder is dan genoemde afstand van 400 meter tussen het 
bebouwingsvlak van het agrarische bedrijf aan de Kleiweg 10 en de nieuwe woning. 

Overige milieubelastende functies in de omgeving zijn op ruime afstand van het 
plangebied gelegen en vormen derhalve geen belemmering. Hiermee kan worden 
gesteld dat ter plaatse een aanvaardbaar woonen leefklimaat kan worden 
gewaarborgd. 

 

4.1.1.1.2  Woon- en leefklimaat in de omgeving 

Als bij een ontwikkeling wordt voorzien in een inrichting welke mogelijk leidt tot 
milieuhinder aan gevoelige objecten in de omgeving dan dient te worden aangetoond 
dat ter plaatse van de betreffende gevoelige objecten een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat kan worden gewaarborgd. Op het gebied van geur, fijn stof en geluid dient 
nader te worden onderzocht of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van de nieuwbouw van een burgerwoning 
welke mogelijk gemaakt wordt door een functiewijziging van het agrarisch bedrijf naar 
de functie 'wonen'. Een burgerwoning veroorzaakt geen milieuhinder aan de 
omgeving en valt volgens de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' onder 
milieucategorie 1 en 2. Hiervoor geldt een richtafstand van 10 of 30 meter. Gelet op 
de afstanden tot het woonperceel tot aan de gevels van de woningen in de omgeving 
wordt hieraan voldaan. 

Hiermee zal de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredig nadelige invloed 
hebben op het woon- en leefklimaat ter plaats van gevoelige objecten in de omgeving 
en kan worden gesteld dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 
worden geborgd. 

 

4.1.2  Geur 

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader 
voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 12 december 2006. Op 18 december 2006 is de Wet 
geurhinder en veehouderij gepubliceerd. 
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Nabij het plangebied zijn enkele grondgebonden agrarische bedrijven aanwezig 
zonder veehouderijtak. Aangezien geen veehouderijen aanwezig zijn wordt niet nader 
ingegaan op de Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit. 

 

4.1.3  Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 
Wet milieubeheer (Wmb) goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging 
op 15 november 2007 in werking getreden. Met name paragraaf 5.2 uit Wmb is 
veranderd. Omdat paragraaf 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe paragraaf 
5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het 
onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote 
projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over 
luchtkwaliteitseisen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan 
de luchtverontreiniging, hoeven volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk 
getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het Besluit NIBM 
omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden 
bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per kubieke meter lucht 
(ìg/m3) voor fijn stof en stikstofoxiden (NO2). 

Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht 
om overal de Europese grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan 
maatregelen opgenomen: zowel (generieke) rijksmaatregelen als locatiespecifieke 
maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan maatregelen zorgt ervoor 
dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim worden 
gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In 
het NSL worden de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome 
ontwikkeling. Het NSL omvat dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) 
activiteiten op de luchtkwaliteit. 

 

4.1.3.1  Luchtkwaliteit vanuit de inrichting 

In de ministeriële regeling wordt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) NIBM 
verder uitgewerkt. Waar mogelijk worden getalsmatige grenzen gesteld aan de 
omvang van nieuwe projecten. Het gaat bijvoorbeeld om een maximum aantal 
nieuwe woningen, kantooroppervlakte en grootte van landbouwbedrijven. Een nieuw 
project dat binnen deze grenzen blijft, is per definitie NIBM. Als een nieuwe 
ontwikkeling buiten de grenzen van de ministeriële regeling valt, kan het bevoegde 
gezag berekeningen maken om alsnog aannemelijk te maken dat het project minder 
dan 1,2 ìg/m3 bijdraagt aan de luchtvervuiling. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- 
en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. 

Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 

 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 

 kantoren: 100.000 m 2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze 
nog steeds niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM 10 moet 
dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

Hiervoor worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat 
“niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee 
is dit plan (één enkele woning in de plaats van agrarische bebouwing met 
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bedrijfswoning) zeker aan te merken als een project dat “niet in betekenende mate 
bijdraagt” aan luchtverontreiniging. 

 

4.1.3.2  Luchtkwaliteit vanuit verkeersbewegingen 

Naast het feit dat geen sprake mag zijn van een onevenredige toename van fijn stof 
en stikstofoxiden als gevolg van wijzigingen in de inrichting dient ook de uitbreiding 
van het aantal verkeersbewegingen meegenomen te worden. 

Met de voorgenomen ontwikkeling zal geen sprake zijn van een onevenredige 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Er is juist sprake van een afname van 
verkeersbewegingen waarbij met name het bedrijfsmatige verkeer (vrachtauto's met 
aanhanger en / of tractorcombinatie's) komt te vervallen in verband met het staken 
van de bedrijfsvoering op de planlocatie. Er is alleen nog sprake van personenauto's 
die van en naar het erf komen in verband met privébewoning. Hiermee is de uitstoot 
van fijn stof en stikstofoxiden als gevolg van het aantal verkeersbewegingen 
verwaarloosbaar en valt onder de noemer NIBM, waarmee geen sprake zal zijn van 
een onevenredige toename van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. 

Gezien sprake is van een NIBM-project zal bij de voorgenomen ontwikkeling geen 
sprake zijn van een onevenredige toename van de uitstoot van fijn stof en 
stikstofoxiden. 

 

4.1.4  Geluid 

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het 
woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de Wgh is dat geluidsgevoelige 
bestemmingen worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge 
van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie. De Wgh kent de volgende 
geluidsgevoelige bestemmingen: 

 Woningen. 

 Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal). 

 Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen, 
zoals verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, 
poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.. 

Daarnaast kent de Wgh de volgende geluidsgevoelige terreinen: 

 Terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, 
categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover 
deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg. 

 Woonwagenstandplaatsen. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van 
vastgestelde zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder 
worden geregeld zijn industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder 
gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen en 
geluidbelastingkaarten en actieplannen. 
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4.1.4.1  (Spoor)Wegverkeerslawaai 

Wanneer een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming wordt opgericht in 
de zone langs een weg (behalve een 30 km/uur weg) of spoorweg is de Wgh van 
toepassing. Middels een akoestisch onderzoek moet in dat geval worden aangetoond 
dat wordt voldaan aan (in de eerste instantie) de voorkeursgrenswaarde (48 decibel). 
Is het niet mogelijk te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde dan biedt de Wgh de 
mogelijkheid af te wijken van de voorkeursgrenswaarde tot een maximale waarde 
(Hogere Grenswaarde). Bij burgerwoningen is ontheffing mogelijk tot 53 decibel. Bij 
agrarische bedrijfswoningen is zelfs ontheffing tot 58 decibel mogelijk. Bij vaststelling 
van het bestemmingsplan moet de voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde 
hogere waarde, in acht worden genomen. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt een burgerwoning opgericht ter vervanging 
van een bedrijfswoning van een akkerbouwbedrijf. Dit is vanuit de Wgh aan te 
merken als een geluidsgevoelig object. Daarom is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 1. 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 
wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal 
rijstroken en van de ligging van het plangebied (binnenstedelijk gebied of 
buitenstedelijk gebied). 

 

De nieuwe woning ligt in ‘buitenstedelijk’ gebied binnen de wettelijk vastgestelde 
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Kleiweg. 

 

Resultaten geluidsbelasting 

 De geluidsbelasting vanwege de Kleiweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. 
Wel wordt voldaan aan de maximale mgrenswaarde van 58 dB. 

 De geluidsbelasting vanwege de Kamperweg voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 De geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A6 overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 
58 dB. 

 
Maatregelen en hogere waarden 

 Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de Rijksweg A6 zijn niet 
haalbaar. Daarom is een hogere waarde vanwege de Rijksweg A6 nodig. 

 Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de Kleiweg zijn niet 
haalbaar. Daarom zijn hogere waarden vanwege de Kleiweg nodig. 

 
Aanvaardbaarheid 

 De gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuwe woning bedraagt maximaal 56 
dB, zonder toepassing van de aftrek ex art. 110g Wgh. De zuidgevel is 
geluidsluw. 

 De geluidsbelasting wordt aanvaardbaar geacht. Er is sprake van een goede 
ruimtelijke ordening. 

 

Vanuit het aspect (spoor)wegverkeerslawaai zijn er dus geen belemmeringen voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 
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4.1.4.2  Industrielawaai 

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder, aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van 
toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven op de nieuwe woning 
wordt verwezen naar paragraaf 4.1.1 (milieuzonering). 

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zal 
zijn van een onevenredige toename van de geluidsbelasting aan gevoelige objecten 
in de omgeving. 

 

4.1.5  Externe veiligheid 

Externe Veiligheid heeft betrekking op de veiligheid rondom opslag, gebruik, 
productie en transport van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's dienen 
aanvaardbaar te blijven. 

Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde 
afstandseisen tussen risicobron en 

(beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe groot de 
kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een bepaalde groep slachtoffers. 

In de wet is geregeld wanneer de verantwoordingsplicht van toepassing is. Omdat de 
wettelijke basis per risicobron verschilt, verschillen per risicobron ook de 
voorwaarden die verantwoording wel of niet verplicht stellen. 
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4.1.5.1  Risicovolle inrichtingen 

Nabij de locatie bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. Daarnaast geldt alleen 
voor bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) de 
verantwoordingsplicht wanneer binnen het invloedsgebied een ruimtelijk besluit 
genomen wordt. Er is geen sprake van ligging binnen het invloedsgebied van 
bedrijven welke vallen onder Bevi. In de volgende figuur is de risicokaart 
weergegeven, waarop mogelijke risicovolle inrichtingen weergegeven zijn. 

 

Afbeelding: Uitsnede Risicokaart. Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO). 

 

4.1.5.2  Transport (spoor-, vaar- en autowegen) en buisleidingen 

Het externe veiligheidsbeleid bij vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en 
water is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In het Bevt 
zijn veiligheidsafstanden en risicoplafonds vastgesteld die gebruikt moeten worden 
voor de berekening van het groepsrisico. 

De locatie is niet binnen het invloedsgebied van een transportroute over weg, water 
of spoor gelegen. De locatie is binnen het invloedsgebied van een buisleiding, in de 
vorm van een gastransportleiding, gelegen. Het groepsrisico dient daarmee nader te 
worden gemotiveerd. Dit is nader omschreven in de paragraaf "Groepsrisico" 
(paragraaf 4.1.6.3). 
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4.1.5.3  Groepsrisico 

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden 
genomen. Hierbij is het van belang te kijken of de locatie binnen een invloedsgebied 
van een risicobron of transportroute is gelegen. De planlocatie is binnen een 
invloedsgebied van een risicobron en/of transportroute gelegen. Hiermee dient het 
groepsrisico nader te worden verantwoord.Het is van belang te onderzoeken of de 
personendichtheid binnen het invloedsgebied onevenredig toeneemt. Bij de 
voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van het oprichten van nieuwe 
verblijfsruimten (vervanging van een bestaande bedrijfswoning) en zal geen sprake 
zijn van een onevenredige groei van het personeel. Hiermee zal de 
personendichtheid niet in onevenredige mate toenemen, waarmee geen sprake zal 
zijn van een onevenredige toename van het groepsrisico. 

 

4.1.6  Straalpad 

In het plangebied ligt een straalpad die ruimtelijk relevant is. Straalpaden dienen ter 
bescherming van telecommunicatieverbindingen. Binnen deze gebieden gelden 
beperkingen wat betreft bouwhoogten. De beheerder van de straalverbinding kan 
vrijstelling verlenen van de beperkingen. 

In het voorliggende plangebied is hoofdzakelijk sprake van een functieverandering 
waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing 
inclusief bedrijfswoning te vervangen door één burgerwoning. Verder worden er geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt en wordt er geen afbreuk gedaan aan de 
voorwaarden van het straalpad. De bebouwingshoogte blijft beneden de bestaande 
bouwhoogtes en daarmee ook ver onder de toegestane hoogte volgens de 
aanduiding in het vigerende bestemmingsplan. Het straalpad vormt geen 
belemmering voor dit plan. 

  

4.1.7  Bodem 

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang 
indien er sprake is van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de 
gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging 
te verwachten zijn dan wel mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient voor 
vaststelling van een plan en/of het nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te 
worden of de bodemverontreiniging de voorgenomen functie- en/of 
bestemmingswijziging in het kader van gezondheid en/of financieel gezien in de weg 
staat. Hierbij dient inzichtelijk gemaakt te worden of sprake is van een te verwachten 
of feitelijke verontreiniging. 

De gronden waarop de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt is in gebruik als erf van 
een akkerbouwbedrijf met enkele bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. 

Om aan te tonen of sprake is van een verwachtte of feitelijke verontreiniging is een 
onderzoek conform NEN 5740 (verkennend onderzoek) uitgevoerd. Dit onderzoek is 
opgenomen in Bijlage 2 van deze toelichting. 

 

Samenvatting 

Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 

 Zintuigelijk zijn er geen asbestverdachte materialen of overige bijzonderheden 
waargenomen; 

 Analytisch zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten met de 
onderzochte componenten geconstateerd; 

 Analytisch is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan barium 
geconstateerd. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de 
onderzoekslocatie opgestelde hypothese "niet verdachte locatie", formeel gezien niet 
juist is. Er is immers op de locatie een licht verhoogd gehalte (barium in het 
grondwater) aangetroffen. 

 

De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het "criterium voor nader 
onderzoek" en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader 
bodemonderzoek. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er ons inziens geen 
milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van het gebruik van het terrein en de afgifte 
van een omgevingsvergunning ten behoeve van de voorgenomen bouwactiviteiten op 
het terrein. 

 

Asbest 

Op basis van de historie van het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en de 
zintuiglijke waarnemingen tijdens de boorwerkwzaamheden - waarbij geen 
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen - is het aannemelijk dat er geen sprake 
is van een verontreiniging van de bodem met asbest. Indien hierover echter meer 
zekerheid is gewenst, wordt geadviseerd een verkennend bodemonderzoek conform 
NEN 5707 of NEN 5897 uit te laten voeren. 

 

Hergebruik van grond 

Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond naar verwachting zonder 
beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een 
indicatieve toetsing aan de Regeling van het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het 
uitgevoerde onderzoek betreft immers geen partijkeuring conform BRL SIKB 1000, 
protocol 1001. 

 

Hiermee kan worden gesteld dat de bodemgesteldheid ter plaatse de voorgenomen 
functie- en/of bestemmingswijziging niet in de weg zal staan. 

4.2  Ecologie 

4.2.1  Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 
vervangt drie wetten, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 
faunawet. In de Wet natuurbescherming wordt de bescherming van verschillende 
dieren- en plantensoorten geregeld. Met name bescherming van kwetsbare soorten is 
hierbij van belang. 

De Wet natuurbescherming kent een vergunningplicht. Een vergunning voor een 
project wordt alleen verleend als de instandhoudingsdoelen van een gebied niet in 
gevaar worden gebracht en als geen sprake is van mogelijke aantasting van 
beschermde planten- en dierensoorten of de leefgebieden van deze soorten. 

Voor activiteiten is het van belang om te bepalen of deze leiden tot mogelijke schade 
aan de natuur. De Wet natuurbescherming toetst aanvragen op drie aspecten, 
namelijk gebiedsbescherming, houtopstanden en soortenbescherming. 
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4.2.1.1  Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna zijn op basis van de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen als Natura 2000 gebieden. Voor al deze 
gebieden gelden instandhoudingsdoelen. De essentie van het beschermingsregime 
voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden 
gebracht. Het is daarbij daarom verboden om projecten of andere handelingen uit te 
voeren of te realiseren die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of een 
verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het betreffende gebied is 
aangewezen. 

Zoals te zien in de volgende figuur is de locatie niet gelegen in of nabij een 
beschermd natuurgebied. De functieverandering in het plangebied heeft geen 
nadelige invloed op beschermde natuurgebieden. 

 

 

Afbeelding: Uitsnede kaart beschermde natuurmonumenten, Natura 2000 en Natuur 
Netwerk Nederland. Bron: Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Economische 
Zaken 

 

Gezien het voorgaande zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen van de Natura 
2000- of ander natuurgebieden onevenredig worden geschaad. 
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4.2.1.2  Houtopstanden 

Het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming heeft als doel bossen 
te beschermen en de bestaande oppervlakte aan bos- en houtopstanden in stand te 
houden. Indien een houtopstand onder de Wet natuurbescherming valt en deze 
gekapt gaat worden, moet een kapmelding worden gedaan en geldt een verplichting 
om de betreffende grond binnen 3 jaar opnieuw in te planten, de zogenaamde 
herplantplicht. Als een bos of houtopstand definitief gekapt wordt, zal een ontheffing 
of compensatie van deze herplantplicht verleend moeten worden. De herplantplicht is 
niet van toepassing voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie 
van een Natura 2000-doel. 

Houtopstanden vallen onder de Wet natuurbescherming als het zelfstandige 
eenheden van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend betreffen die: 

 buiten de bebouwde kom-boswet liggen; 

 een oppervlakte hebben van 10 are of meer; 

 rijbeplantingen die meer dan twintig bomen omvatten, gerekend over het totaal 
aantal rijen; 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van het kappen van houtopstanden 
of bos met een oppervlakte van 10 are of meer en/of rijbeplantingen die meer dan 20 
bomen omvatten. Hiermee is het onderdeel houtopstanden uit de Wet 
natuurbescherming niet van toepassing op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

4.2.1.3  Soortenbescherming 

De soortenbescherming in de Wet natuurbescherming voorziet in bescherming van 
(leefgebieden) van beschermde soorten planten en dieren en is daarmee altijd aan 
de orde. De soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van de 
wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. De mate van bescherming is 
afhankelijk van de soort en het daarvoor geldende beschermingsregime. De Wet 
natuurbescherming kent zowel verboden als de zorgplicht. De zorgplicht is altijd van 
toepassing en geldt voor iedereen en in alle gevallen. De verbodsbepalingen zijn 
gebaseerd op het 'nee, tenzij-principe'. Voor verschillende categorieën soorten en 
activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. 
Het is voor elke beschermde soort in elk geval verboden deze te vervoeren of bij te 
hebben. 

 Vogelrichtlijn: 

Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, 
wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en 
verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Voor soorten 
beschermd vanuit de Vogelrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen. 

1. Artikel 3.1, lid 1: Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende 
vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te 
doden of te vangen; 

2. Artikel 3.1, lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
de van Nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen of nesten van deze 
vogels weg te nemen; 

3. Artikel 3.1, lid 3: Het is verboden eieren van de van nature in Nederland in het 
wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te 
rapen en deze bij je te hebben; 

4. Artikel 3.1, lid 4 en 5: Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende 
vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te 
storen, tenzij de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
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 Habitarichtlijn: 

Dit zijn alle soorten van bijlage IV onderdeel a van de Habitatrichtlijn inclusief het 
verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun 
natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de 
Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. Voor de soorten 
beschermd vanuit de Habitatrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen: 

1. Artikel 3.5, lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten zoals 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 
van Bern en/of bijlage I bij het verdrag van Bonn, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen; 

2. Artikel 3.5, lid 2: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten zoals 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 
van Bern en/of bijlage I bij het verdrag van Bonn, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te verstoren; 

3. Artikel 3.5, lid 3: Het is verboden eieren van in het wild levende dieren van 
soorten zoals genoemd in bijlage IV, onderdeel a bij de Habitatrichtlijn, bijlage II 
bij het Verdrag van Bern en/of bijlage I bij het verdrag van Bonn te rapen of te 
vernielen; 

4. Artikel 3.5, lid 4: Het is verboden voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van in 
het wild levende dieren van soorten zoals genoemd in bijlage IV, onderdeel a bij 
de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en/of bijlage I bij het verdrag 
van Bonn te beschadigen of te vernielen; 

5. Artikel 3.5, lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, 
onderdeel b bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 Nationaal beschermde soorten: 

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het 
gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. Voor de 
Nationaal beschermde soorten gelden de volgende verbodsbepalingen: 

1. Artikel 3.10, lid 1a: Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de 
bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming opzettelijk te doden of te 
vangen; 

2. Artikel 3.10, lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage onderdeel 
A van de Wet natuurbescherming opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

3. Artikel 3.10, lid 1c: Het is verboden vaatplanten van de soorten, genoemd in de 
bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 

 Zorplicht: 

Naast beschermde dier- en plantensoorten, moet iedereen voldoende rekening 
houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze 
zorgplicht geldt voor alle, dus ook voor niet beschermde, soorten planten en dieren. 
Als een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of 
rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun 
leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Afhankelijk 
van de ingreep en de soort kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen 
worden slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de 
ingreep bestaat, de ingreep vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te 
vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. 
Vaak worden hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd. 
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In dit plan is geen sprake (meer) van ingrepen die direct of indirect leiden tot het 
aantasten van verblijfsen/ of rustplaatsen van te beschermen soorten. Het aspect 
soortenbescherming vormt dan ook geen belemmering voor dit plan. 

 

4.2.2  Natuurnetwerk Nederland 

Een vorm van gebiedsbescherming komt voort uit de aanwijzing van een gebied als 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Het NNN is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren 
kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar 
gaten in het netwerk zitten, leggen de provincies nieuwe natuur aan. De provincies 
zijn verantwoordelijk voor begrenzing en ontwikkeling van het NNN en stellen hier zelf 
beleid voor op. 

Het NNN is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor planten 
en dieren. Robuuste leefgebieden voor flora en fauna zijn nodig om het uitsterven 
van soorten te voorkomen. Het netwerk is er daarnaast ook voor rust en recreatie, 
voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur. 

Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere 
activiteiten niet mogen leiden tot aantasting of beperking van de natuurdoelen. De 
status als NNN is niet verankerd in de natuurwetgeving, maar het belang dient in de 
planologische afweging een rol te spelen. 

Zoals te zien in de figuur in paragraaf 4.2.1 is de locatie niet in het NNN gelegen. Het 
dichtstbijzijnd NNN-gebied is gelegen op een afstand van ongeveer 900 meter in de 
vorm van de Zwolse vaart. Omdat de locatie niet in het NNN is gelegen zal de 
voorgenomen ontwikkeling geen nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat 
het plan de ontwikkeling van deze gebieden niet in de weg. 

 

4.3  Archeologie en cultuurhistorie 

 

4.3.1  Archeologie 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de 
bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het 
Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van 
Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer 
door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in 
Nederland wettelijk verankerd in de Erfgoedwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke 
(toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd 
beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle 
zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Erfgoedwet kan 
vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden 
veilig gesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden. 

Gemeenten stellen, ter bescherming van mogelijk voorkomende archeologische 
waarden, een eigen beleid op, waarbij de kans op het aantreffen van archeologische 
resten in de bodem is weergegeven in een archeologische verwachtingskaart. 
Afhankelijk van de verwachtingswaarde stelt de gemeente Noordoostpolder 
voorwaarden voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 

Zoals te zien in de volgende figuur is de locatie vanuit de archeologische 
verwachtingskaart gelegen in een gebied dat deels is aangemerkt met 'hoge 
archeologische verwachting' en deels met lage archeologische verwachting. 
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Afbeelding: Uitsnede archeologische verwachtingskaart. Bron: Gemeente 
Noordoostpolder 

Voor gebieden met hoge archeologische waarde stelt de gemeente in haar beleid dat 
er een aanleg vergunning categorie 2 volgens bestemmingsplan Buitengebied 
Noordoostpolder 2004 nodig is. Dit houdt in deze gebieden archeologisch onderzoek 
verplicht is bij bodemingrepen groter dan 100 m 2 en dieper 

dan 50 cm-mv. 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is daarom een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd door de gemeentelijke archeoloog. De gemeentelijke 
archeoloog concludeert dat de locatie aangemerkt wordt als gebied met lage 
archeologische waarde, waarbij geen vooronderzoek aanbevolen wordt 

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen mogelijk 
voorkomende archeologische resten zullen worden geschaad. Mochten er tijdens de 
werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen dan dient het 
bevoegd gezag op de hoogte gebracht te worden. 
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4.3.2  Cultuurhistorie 

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. 

In de directe omgeving en in het plangebied zelf komen geen monumenten of 
cultuurhistorische waarden voor. Met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zijn 
van onevenredige aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

4.4  Verkeer en parkeren 

 

4.4.1  Infrastructuur en parkeren 

Er is een goede ontsluiting gerealiseerd op de Kleiweg. Dit betreft de bestaande inrit 
die voor het oorspronkelijke landbouwbedrijf werd gebruikt. Hierbij gaat het om één 
ruime inrit welke aansluit op de openbare weg. Daarbij heeft het inkomend en 
vertrekkend verkeer voldoende ruimte om het bedrijf te betreden en verlaten, 
waardoor geen onnodige verkeershinder op de openbare weg zal plaatsvinden.Op 
het terrein zelf is voldoende gelegenheid voor personenauto's om te parkeren. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 
bestaande infrastructuur. Doordat geen sprake meer is van agrarische bedrijvigheid 
neemt de verkeersintensiteit in relatie tot deze locatie sterk af en zal hoofdzakelijk 
alleen sprake zijn van personenauto's die het erf betreden of verlaten. Ten aanzien 
van het aspect infrastructuur en parkeren zijn er geen belemmeringen in relatie tot dit 
plan. 

4.4.2  Verkeersbewegingen 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van vervanging van agrarische bebouwing 
door een burgerwoning in het buitengebied waarbij de bedrijfsmatige agrarische 
activiteiten gestaakt worden. In vergelijking met de huidige situatie zal het aantal 
verkeersbewegingen sterk afnemen en zal er praktisch alleen sprake zijn van 
personenauto's die het erf betreden of verlaten. 

Omdat het aantal verkeersbewegingen niet onevenredig toeneemt, maar juist 
afneemt, zal geen sprake zijn van negatieve effecten op de verkeersveiligheid en zal 
geen sprake zijn van een toenemende overlast aan de omgeving. 

4.5  Wateraspecten 

 

4.5.1  Waterparagraaf 

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 zijnde 
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. 
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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. De uitgangspuntennotitie dient als goede basis 
voor het overleg. De samenvatting van de watertoets en de watertoets die is 
doorlopen voor dit plan is als Bijlage 3 toegevoegd aan dit bestemmingsplan. 

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'. Op deze manier wordt een goed overzicht verkregen van 
de randvoorwaarden en kan eveneens herleid worden waarop deze gebaseerd zijn. 

4.5.2  Voorgenomen activiteit 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van vervangen van bebouwing en 
erfverharding van een agrarisch bedrijf door een burgerwoning met bijgebouw en 
erfverharding. 

Afkoppeling van het hemelwater zal plaatsvinden middels een gescheiden stelsel. 
Hierbij zal het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak niet op het riool 
worden afgevoerd, maar middels straatkolken en dakgoten worden afgevoerd naar 
bergingsvoorzieningen. Van belang daarbij is dat bij een ruimtelijke ontwikkeling 
hydrologisch neutraal wordt ontwikkeld. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal het verhard oppervlak niet toenemen maar fors 
afnemen. Hiermee is geen aanvullende compensatie vereist en zal met de 
voorgenomen ontwikkeling sprake zijn van een hydrologisch neutrale ontwikkeling. 

Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en 
waterbesparing te bereiken wordt/worden: 

 zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te 
laten zijn en verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te 
voorkomen; 

 duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast; 

 een bergingsvoorziening gerealiseerd. 

De bedrijfswoning is inmiddels gesloopt, vanuit deze woning werd huishoudelijk 
afvalwater via een septic tank in oppervlaktewater geloosd. Ter plaatse is geen 
openbare riolering in de buurt waarvoor een aansluitplicht geldt. De lozing van 
huishoudelijk afvalwater vanuit de nieuwe woning via een zuiveringsvoorziening in 
oppervlaktewater kan daarom worden toegestaan en dient gemeld te worden in het 
kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Deze melding zal te zijner tijd 
plaatsvinden. Hiermee zal met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zijn van 
onevenredige aantasting van de waterhuishouding ter plaatse. 

4.5.3  Thema veiligheid 

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. 

4.5.4  Compenserende waterberging 

Ter compensatie van de toename van het verharde oppervlak bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dient compenserende waterberging plaats te vinden om wateroverlast 
te voorkomen. Zoals nader aangetoond in de paragraaf "Voorgenomen activiteit" 
(paragraaf 4.5.2) is voor de voorgenomen ontwikkeling geen compenserende 
waterberging nodig. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 
 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

Het project is een bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen 
bouwplan ex artikel 6.12 Wro. Hierin is het onderdeel grondexploitatie opgenomen. 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt naast dit project een overeenkomst 
gesloten met betrekking tot hetgeen voortvloeit uit dit onderdeel van de Wro. In deze 
overeenkomst is opgenomen dat alle gemaakte kosten voor het uitvoeren en 
doorlopen van de procedure voor rekening van de initiatiefnemer zijn. Gemaakte 
kosten door de gemeente worden middels het heffen van leges op de initiatiefnemer 
verhaald zoals is opgenomen in de legesverordening van de gemeente 
Noordoostpolder. 

Verder zal ook eventuele planschade in de overeenkomst worden geregeld. Hiermee 
is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het project begrepen 
gronden anderzijds verzekerd, waarmee geen exploitatieplan hoeft te worden 
opgesteld. Hiermee kan worden gesteld dat het project financieel haalbaar wordt 
geacht. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorliggend project betreft een herziening van de bepalingen uit het 
bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004" van gemeente Noordoostpolder en wordt 
opgesteld conform de procedure zoals is opgenomen in artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

De vooroverleg reacties van waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland zijn 
in deze toelichting verwerkt. 

In het kader van de procedure is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gesteld. 
Tijdens de terinzagetermijn is eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te 
dienen, conform de procedure zoals gesteld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

5.3  Handhaving 

Een bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning is bindend voor zowel de 
overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor controle en 
handhaving van de regels in de omgevingsvergunning ligt bij de gemeente. Het 
handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder vormt de basis van de 
handhaving binnen de gemeentelijke grenzen. Handhaving kan worden omschreven 
als elke handeling die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of 
een overtreding te beëindigen. 

Het doel van handhaving is om de bescherming van mens en omgeving te 
waarborgen tegen ongewenste activiteiten en overlast. In het kader van een ruimtelijk 
project heeft regelgeving met name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening, de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet. Bij overtreding van 
deze regels kan gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in 
afwijking van een verleende vergunning en het gebruik van gronden en opstallen in 
strijd met de gebruiksregels van een bestemmingsplan of een vrijstelling. 
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Hoofdstuk 6  Wijze van bestemmen 

6.1  Doel en reikwijdte 

Het bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden 
toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. In artikel 3.1 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat twee begrippen centraal staan. 
Dit zijn: 

1. goede ruimtelijke ordening; 

2. uitvoerbaarheid. 

Als een plan aan deze twee eisen voldoet, voldoet het aan de wet. 

Via een bestemmingsplan worden functies aan gronden gegeven. Vanuit de Wro 
volgt een belangrijk principe, namelijk toelatingsplanologie. Het wordt de 
grondgebruiker (eigenaar, huurder, etc.) toegestaan om de functie die het 
bestemmingsplan bepaalt uit te oefenen. Dit houdt in dat: 

1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan 
aangewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en; 

2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 
bestemming (de overgangsregels zijn hierbij mede van belang). 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor 
bebouwing (omgevingsvergunning voor het bouwen) en regels voor het verrichten 
van 'werken' (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden). Een bestemmingsplan regelt derhalve 
het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen) en kan 
daarbij regels geven voor: 

1. het bebouwen van de gronden; 

2. het verrichten van werken (aanleggen). 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk 
beleid, maar het is niet het enige instrument. Andere wetten en regels zoals 
bijvoorbeeld de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemeen Plaatselijke 
Verordening, de Wet Milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
de bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor het uitvoeren van het ruimtelijk 
beleid. Via overeenkomsten kan de gemeente met betrokken partijen aanvullende 
afspraken maken voor zover dat niet via het bestemmingsplan geregeld kan worden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zeker stellen dat bepaalde activiteiten ook werkelijk 
verricht worden om zo het toelatingskarakter van een bestemmingsplan aan te 
scherpen. 

6.2  Onderdelen van een bestemmingsplan 

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Dit zijn de toelichting, de planregels 
en de verbeelding (plankaart). 

6.2.1  De toelichting 

De toelichting wordt opgesteld volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Hier staat, in het kort, dat in de toelichting verslag gedaan moet 
worden van de gemaakte keuzes in het plan. Voor een ontwikkelingsgericht plan 
vraagt dat een andere motivatie dan voor op beheer gerichte plannen (een plan kan 
ook zowel ontwikkelingsgericht zijn voor het ene deel en voor een ander deel 
beheergericht). 
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Ook moet ingegaan worden op het aspect water, de afstemming met andere 
overheden (indien nodig), het onderzoek voor zover nodig voor de uitvoerbaarheid en 
de wijze waarop inspraak is verricht (indien nodig). Als er bij het bestemmingsplan 
een milieu-effect rapport is gemaakt hoeft niet ingegaan te worden op monumentale 
en/of andere waarden in het plangebied noch de milieukwaliteit in het gebied, want 
dat gebeurt in dat geval in het milieu-effect rapport. Via de toelichting wordt zo inzicht 
gegeven in de twee eisen uit artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Centraal in de toelichting moet staan waarom de functies als opgenomen op de 
plankaart, met de bijhorende regels, de mogelijkheden bieden en waarom dit past op 
die locatie. 

Bijlagen bij de toelichting: 

Bij de toelichting kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een 
onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan zelf. Omdat ze een 
onlosmakelijk onderdeel zijn van het bestemmingsplan kan de toelichting zelf kort van 
tekst blijven omtrent het desbetreffende onderwerp. Hierdoor blijft de toelichting zelf 
kort en daarmee leesbaar. 

Algemene beleidsdocumenten hoeven vanwege het algemeen geldende karakter niet 
als bijlage opgenomen te worden bij het bestemmingsplan. Denk aan verschillende 
sectorale beleidsdocumenten als ook structuurvisies. Een toelichting moet, voor 
zover het beleidsstuk relevant is voor het plan, aangeven wat de relatie is tussen het 
bestemmingsplan en dat beleidsdocument. 

6.2.2  De planregels 

De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 

1. Inleidende regels: 

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de planregels worden gebruikt 
(artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de planregels te 
waarborgen. Deze begrippen zijn soms erg belangrijk voor een goed inzicht in de 
gebruiksmogelijkheden. Ook is de wijze waarop gemeten moet worden bij het 
toepassen van de regels (artikel 2) bepaald; 

2. Bestemmingsregels: 

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in 
alfabetische volgorde. Als er voorlopige bestemmingen, nog uit te werken 
bestemmingen en/of dubbelbestemmingen zijn, worden die ook in alfabetische 
volgorde, achter de bestemmingsregels opgenomen. Ieder artikel kent een vaste 
opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de 
bestemmingsomschrijving, vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend 
volgen de (mogelijke) afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot de bouw en/of het 
gebruik. Ten slotte zijn (eventuele) omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden opgenomen, aangevuld met 
mogelijke wijzigingsbevoegdheden. Belangrijk om te vermelden is dat naast de 
bestemmingsregels ook in andere regels relevante informatie staat die mede gelezen 
en geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van 
hetgeen is geregeld; 

3. Algemene regels: 

In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter die gelden voor 
het hele plan. Deze moeten daarom altijd goed gelezen worden voordat op basis van 
de bestemmingregels interpretaties worden verricht. Voorbeelden van algemene 
regels zijn de anti-dubbeltelregel, algemene procedurebepalingen maar ook regels 
met betrekking tot mogelijke binnenplanse afwijkingen (een binnenplanse afwijking is, 
zoals het woord het al zegt, een afwijkingsmogelijkheid van de regels in het 
bestemmingsplan zelf, dit in tegenstelling tot 'buitenplanse' afwijkingen). In de 
algemene regels kunnen erg belangrijke bepalingen zijn opgenomen; 

4. Overgangs- en slotregels: 

In het laatste hoofdstuk wordt het overgangsrecht geregeld en wordt bepaald hoe het 
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bestemmingsplan heet (de slotregel). 

Bijlagen bij de planregels: 

Bij de regels kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een onlosmakelijk 
onderdeel uit van de regels. 

 

6.2.3  De verbeelding 

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere 
bepalingen zoals gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, etc.. Via 
de bijhorende regels in de planregels wordt bepaald wat hier wel en niet is 
toegestaan. 

De verbeelding wordt ook wel plankaart genoemd. Dan wordt hetzelfde bedoeld. 
Belangrijk te weten is dat een digitaal bestand (een '.gml-bestand') leidend is. Dat 
digitaal bestand bepaalt waar welke bestemming ligt en waar welke aanduidingen 
etc.. Een afgeleide van dat digitale bestand is bijvoorbeeld een '.pdf-bestand' of een 
papieren (analoge) verbeelding. Bij twijfel over een '.pdf-bestand' of een papieren 
versie van de verbeelding geeft het digitale bestand de juridische doorslag. 

6.3  Voorliggend bestemmingsplan 

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een 
toelichting. De verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende 
gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge 
samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 
aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het 
gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk 
onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave 
van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die 
aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. 

Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en 
toepassing van het bestemmingsplan. 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen : 

 'Groen - Erfsingel' 

 'Wonen - Voormalige agrarische erven'' 

Dit plan kent verder geen noemenswaardige bijzonderheden. Met dit hoofdstuk is 
voldaan aan artikel 3.1.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bro). 

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bro). 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om de bestemming van de locatie Kleiweg 6 in Emmeloord 

te wijzigen van agrarisch naar wonen. De bedrijfsbebouwing met 
bedrijfswoning is reeds gesloopt en er komt een nieuwe woning. Om het 
plan mogelijk te maken is een ruimtelijke onderbouwing nodig. De nieuwe 
woning komt te liggen binnen de geluidszone van onder andere de Kleiweg 
en de Rijksweg A6. Daarom heeft de gemeente Noordoostpolder om een 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai gevraagd.

Doel van het onderzoek Het doel van het akoestisch onderzoek is om te onderzoeken of het plan 
wat wegverkeerslawaai betreft mogelijk is binnen de wettelijke eisen.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Aangeleverde tekening 'B160900-71-V10.pdf' met de ligging en geplande 

indeling van de nieuwe woning;
• Aangeleverde tekening 'B160900-71-V11.pdf' met de ligging van de 

bestaande bebouwing;
• Verkeersintensiteiten en overige verkeersgegevens, afkomstig van de 

gemeente Noordoostpolder en Rijkswaterstaat;
• Hoogte-informatie uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.);
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het plangebied
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en spoorwegverkeer. Bij akoestisch 
onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit 
10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft de regels uit de Wet 
geluidhinder die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van de weg Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die 
liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het ver-
plicht een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de 
weg in binnen- of buitenstedelijk gebied ligt.

Geluidproductieplafond Voor rijksinfrastructuur zijn geluidproductieplafonds (gpp's) vastgesteld. Dit 
zijn berekende waarden op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen 
om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand 
van 50 meter aan weerszijden van de snelweg danwel het spoor. De gpp’s, 
brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het 
zogenaamde ´geluidregister´. In het ‘geluidregister’ staat dus precies 
hoeveel geluid een snelweg of hoofdspoorweg mag maken.

Bij het akoestisch onderzoek moet worden uitgegaan van de maximaal 
mogelijke geluidsemissie van de snelweg. Deze geluidsemissie wordt 
berekend op basis van de informatie uit het geluidregister.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller 
wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de 
berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.

Er gelden generieke correcties van 5 dB als het gaat om wegverkeer met 
een snelheid1 van minder dan 70 km/u en van 2 dB, 3 dB of 4 dB (afhankelijk 
van de geluidsbelasting) als het gaat om wegverkeer met snelheid van 70 
km/u of meer.

Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB 
of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Grenswaarden2 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is 

1 Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de 
maximaal toelaatbare snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.

2 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 
grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.
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onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale 
grenswaarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde 
worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. 
Vervolgens stelt het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering van de gevel.

Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van 
vervangende nieuwbouw. In dit geval gelden de volgende grenswaarden:
• Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
• Maximale grenswaarde: 58 dB

Gemeentelijk beleid 
hogere waarden

De gemeente Noordoostpolder heeft geen beleid vastgesteld ten aanzien 
van het vaststellen van grenswaarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde. 

Cumulatie In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook aandacht 
besteed worden aan de gecumuleerde geluidsbelasting van de afzonderlijke 
geluidsbronnen. De gecumuleerde geluidsbelasting hoeft alleen bepaald te 
worden voor geluidsbronnen waarvoor de voorkeursgrenswaarde 
overschreden wordt.
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat de bouw van een nieuwe woning, in plaats van de reeds 

gesloopte bedrijfsbebouwing met bedrijfswoning. De woning bestaat uit 
maximaal 3 bouwlagen. Op de 3e bouwlaag komen geen geluidsgevoelige 
ruimtes. De locatie blijkt uit bijlage 1.

Onderzochte wegen Het plan ligt binnen de geluidszone van de Rijksweg A6, de Kamperweg en 
de Kleiweg.

Verkeersgegevens De verkeersgegevens van de Rijksweg A6 volgen uit het geluidregister van 
Rijkswaterstaat (download van 9 augustus 2017). In het geluidregister is alle 
relevante informatie met betrekking tot de Rijksweg en afschermende 
voorzieningen opgenomen. De aarden wal langs de westelijke perceelsgrens 
van Kleiweg 4A is de enige afschermende voorziening in het geluidregister 
nabij het plangebied.

De gehanteerde verkeersintensiteiten en verdelingen van de Kamperweg en 
de Kleiweg zijn afgeleid uit de door de gemeente Noordoostpolder 
aangeleverde tellingen uit het jaar 2016. De etmaalintensiteiten zijn met 
een autonome groei van 1,5% per jaar1 opgehoogd tot het jaar 2028. Ook 
de wegdektypes en rijsnelheden zijn aangeleverd door de gemeente.

In onderstaande tabel zijn de rijsnelheden, de zonebreedtes en de 
gehanteerde aftrek (correctie 1) weergegeven.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens

Weg Rijsnelheid
 [km/u]

Zone-
breedte

[m]

Correcties
[dB]

1 2 3 totaal

Rijksweg A6:

zuid van knooppunt 
Emmeloord

-2 -1 0 -3

brug, viaduct en 
op- en afrit 15

max. 120 400/600 -2 -2 +1,5 -2,5

overig -2 -1 +1,5 -1,5

Kamperweg 80 250 -2 -2 0 -4

Kleiweg 80 250 -2 -1 0 -3

De in tabel 3.1 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid -2 tot -5 dB (artikel 

3.4 van het RMG20122), conform de aftrek ex art. 110g Wgh;
2. Correctie afhankelijk van het soort wegdektype, -1 of -2 dB bij een 

1 Dit is een algemeen gebruikelijk groeipercentage, tenzij (lokale) ontwikkelingen tot een andere te verwachten groei leiden.
2 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
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rijsnelheid van 70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
3. Plafondcorrectiewaarde (alleen voor Rijkswegen);
Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.

Bijlage Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Verkeersgegevens
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 4 Modellering
De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens 
Standaard Rekenmethode II op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte 
programma is Geomilieu V4.30 van dgmr. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de 
modellering.

Wegen Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens zijn rijlijnen gemodelleerd. 
De rijlijnen zijn per weg in een aparte groep gemodelleerd. Vervolgens zijn 
aan deze groepen groepsreducties toegekend, overeenkomstig de 
correctiewaarde 'correctie 1' uit tabel 3.1. De berekeningsresultaten, 
inclusief groepsreductie, zijn nu direct te toetsen aan het wettelijke kader. 
De correcties 'correctie 2' en 'correctie 3' worden door Geomilieu 
automatisch berekend. 

De verhoogde ligging van de Rijksweg A6 is gemodelleerd middels 
hoogtelijnen. De aarden wal langs de westelijke perceelsgrens van 
Kleiweg 4A is gemodelleerd als volledig absorberend scherm met een 
profielcorrectie van 2 dB.

Bodemmodel De gemiddelde maaiveldhoogte is gebaseerd op het AHN. De hoogteligging 
van de rijlijnen van de Rijksweg A6 volgt direct uit het geluidregister

Om een correct verloop van de maaiveldhoogte te verkrijgen zijn 
hoogtelijnen ingevoerd aan de zijkanten van de Rijksweg, zowel onderaan 
als bovenaan het talud. De hoogte van de bovenzijde van het talud is gelijk 
aan de hoogte van de rijlijn. De onderzijde van het talud is gelijk aan de 
gemiddelde maaiveldhoogte van het rekenmodel. Daarnaast zijn enkele 
hoogtelijnen ingevoerd om een correct verloop van de omgeving te 
verkrijgen. De hierbij gehanteerde hoogtes zijn gebaseerd op het AHN.

Omdat de rekenmethode uitgaat van een gemiddelde maaiveldhoogte in 
het bron-, midden- en ontvangergebied kunnen overige geringe 
hoogtevariaties van de bodem verwaarloosd worden.

Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. 
Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie 
van 0,0. De wegdekverharding van de Rijksweg is deels ingevoerd met een 
absorptiefractie van 0,5, overeenkomstig hoofdstuk 2.8 van bijlage III van 
het RMG2012. Voor de ligging van de bodemgebieden is gebruik gemaakt 
van luchtfoto's.

Gebouwen Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd.

Voor gebouwen die voor afscherming zorgen zijn de hoogtes conservatief 
ingevoerd; gebouwen die vooral van invloed zijn op reflecties zijn aan de 
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hoge kant ingevoerd. Voor de ligging van deze bebouwing is gebruik 
gemaakt van een kadastrale kaart. Voor de hoogtes is gebruik gemaakt van 
het AHN en streetview.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woning. De invallende geluidsbelasting is berekend op 1,5 m hoogte 
(begane grond) en, daar waar van toepassing, 4,5 m hoogte (1e verdieping). 
Voor de locatie van de rekenpunten is rekening gehouden met de ligging 
van de geluidsgevoelige ruimtes in de woning.

Bijlage Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten en bespreking
Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus berekend op de nieuwbouw. 
De geluidsbelasting Lden is per weg berekend voor het jaar 2028.

Berekeningsresultaten In tabel 5.1 staat een overzicht van de hoogste geluidsbelastingen Lden op de 
geplande nieuwe woning. Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde 
zijn vet gedrukt.

Tabel 5.1: Geluidsbelasting, Lden  in dB, incl. aftrek

Weg N-gevel O-gevel Z-gevel W-gevel

Rijksweg A6 46 < 33 45 49

Kamperweg 38 < 33 39 42

Kleiweg 53 52 40 50

Bespreking van de 
resultaten

Rijksweg A6
De geluidsbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, behalve op de 
westgevel ter hoogte van de begane grond. Wel wordt voldaan aan de 
maximale grenswaarde van 58 dB. 

Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt tot de maximale 
grenswaarde van 48 dB, dan is voor de westgevel een hogere grenswaarde 
nodig.

Maatregelen
Bronmaatregelen zijn reeds getroffen (in de vorm zoab). Afstandsvergroting 
is rekenkundig onderzocht en blijkt geen soelaas te bieden. Afschermende 
maatregelen zijn gezien de grote afstand tussen het plangebied en de 
Rijksweg niet haalbaar. Geluidsreductie tot de voorkeursgrenswaarde zou 
alleen kunnen middels een lang scherm langs de A6. Omdat het hier maar 
om een enkele woning gaat, zijn de kosten van de maatregel niet in 
verhouding tot de planomvang. De Wet geluidhinder biedt voor dit soort 
situaties de mogelijkheid hogere waarden (vanwege de Rijksweg A6) vast te 
stellen.

Kamperweg
De geluidsbelasting voldoet ruim aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
De woning kan wat betreft deze weg gerealiseerd worden zonder verdere 
procedures in het kader van de Wgh.

Kleiweg
De geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde, behalve op de 
westgevel ter hoogte van de begane grond en op de zuidgevel. Wel wordt 
op alle gevels voldaan aan de maximale grenswaarde van 58 dB. 
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Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt tot de maximale 
grenswaarde van 48 dB, dan is voor drie gevels een hogere grenswaarde 
nodig.

Maatregelen
Door het huidige asfalt (met oppervlaktebewerking) te vervangen door een 
stiller wegdektype (SMA-NL5 of stiller) is de geluidsbelasting te reduceren 
tot de voorkeursgrenswaarde. De gemeente kan overwegen om deze 
maatregel te treffen bij onderhoud van de weg. Aangezien het hier om de 
bouw van slechts één woning gaat, is het niet kostenefficiënt om de 
maatregel te verlangen in het kader van de realisatie van het onderhavige 
plan. 

Door de woning verder van de Kleiweg te bouwen, kan de geluidsbelasting 
niet gereduceerd worden tot de voorkeursgrenswaarde. Een dergelijke 
maatregel is zodoende niet doelmatig en zal bovendien landschappelijk 
ongewenst zijn. Afschermende maatregelen zijn gezien de omvang van het 
perceel en de ligging van de woning niet haalbaar. Geluidsreductie tot de 
voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels een lang scherm langs de 
Kleiweg. Deze maatregel is landschappelijk ongewenst en niet 
kostenefficiënt. De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties de 
mogelijkheid hogere waarden vast te stellen (vanwege de Kleiweg).

Gecumuleerde 
geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuwe woning bedraagt maximaal 
56 dB, zonder toepassing van de aftrek ex art. 110g Wgh. Dit is minder dan 
de maximale grenswaarde van 58 dB (incl. aftrek) zoals die per weg geldt.
Bovendien voldoet de gecumuleerde geluidsbelasting (excl. 2dB aftrek) op 
de zuidgevel aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl. aftrek) zoals die 
per weg geldt. Deze gevel is zodoende te beschouwen als geluidsluwe gevel.
De geluidsbelasting wordt daarom aanvaardbaar geacht en kan gesteld 
worden, dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage Bijlage 4: Berekeningsresultaten
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 6 Conclusies
De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woning ten gevolge van omliggende wegen is berekend voor het 
jaar 2028. Hieruit volgt:

Resultaten 
geluidsbelasting

• De geluidsbelasting vanwege de Kleiweg overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale 
grenswaarde van 58 dB.

• De geluidsbelasting vanwege de Kamperweg voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

• De geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A6 overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale 
grenswaarde van 58 dB.

Maatregelen en hogere 
waarden

• Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de Rijksweg A6 
zijn niet haalbaar. Daarom is een hogere waarde vanwege de Rijksweg A6 
nodig.

• Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de Kleiweg zijn 
niet haalbaar. Daarom zijn hogere waarden vanwege de Kleiweg nodig.

Aanvaardbaarheid • De gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuwe woning bedraagt 
maximaal 56 dB, zonder toepassing van de aftrek ex art. 110g Wgh. De 
zuidgevel is geluidsluw.

• De geluidsbelasting wordt aanvaardbaar geacht. Er is sprake van een 
goede ruimtelijke ordening.
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied







Bijlage 2

Verkeersgegevens



Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2016 Gemiddelde groei per jaar: 1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar 3259 Totale groei over 12 jaar: 19,56%
Gewenst jaar: 2028
Intensiteit in gewenst jaar 3897
Verdelingen voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 88,2 6,3 5,5 6,7
avond 92,7 4,3 3,0 2,9
nacht 86,3 7,4 6,3 1,1
Overige gegevens
Snelheid: 80 km/u
Wegdektype: asfalt DAB

Kamperweg, tussen Kleiweg en oprit N50

lv mv zv



Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2016 Gemiddelde groei per jaar: 1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar 1005 Totale groei over 12 jaar: 19,56%
Gewenst jaar: 2028
Intensiteit in gewenst jaar 1202
Verdelingen voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 91,8 4,0 4,2 6,9
avond 98,2 0,9 0,9 2,8
nacht 95,5 3,0 1,5 0,8
Overige gegevens
Snelheid: 80 km/u
Wegdektype: asfalt Oppervlakbehandeling

Kleiweg, tussen Kamperweg en Leemringweg

lv mv zv



Bijlage 3

Gegevens rekenmodel











Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2017-3064

Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
28344   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            44,26
35269   6 / 282,723 / 282,744 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            22,80
6558   6 / 282,678 / 282,752 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            76,06
1904   6 / 279,684 / 280,129 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           445,05
31792   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            74,48

39848   6 / 279,010 / 279,556 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  60  60  60  60  60  60  60  60  60           456,93
5494   6 / 282,232 / 282,283 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90            50,78
363   6 / 280,748 / 280,813 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85  85            66,21
38552   6 / 278,653 / 278,727 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            44,72
18366   6 / 279,605 / 279,683 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            77,50

34591   6 / 281,094 / 281,134 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100  90  90  90            40,59
18929   6 / 111,005 / 111,682 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           668,98
32638   6 / 279,010 / 279,080 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            69,38
32371   6 / 281,134 / 282,139 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90          1004,46
21505   6 / 281,135 / 282,232 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90          1097,23

32060   6 / 279,556 / 279,586 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70            27,88
30556   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             9,23
18728   6 / 279,010 / 279,556 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  60  60  60  60  60  60  60  60  60            84,33
22603   6 / 279,552 / 279,675 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           123,16
37782   6 / 282,838 / 283,344 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65           109,91

9835   6 / 282,838 / 283,344 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            84,00
37645   6 / 282,232 / 282,678 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75  75            83,71
837   6 / 278,737 / 279,683 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           915,83
38881   6 / 280,814 / 281,002 A6      2,58      2,58 Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             0,23
15811   6 / 282,140 / 282,723 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75  75            77,36

32824   6 / 282,765 / 283,251 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75  75           100,74
20917   6 / 282,283 / 283,193 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           913,35
5906   6 / 282,232 / 282,678 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75  75            89,55
33043   6 / 281,093 / 281,135 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100  90  90  90            42,04
4273   6 / 111,671 / 112,143 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70           475,21

8724   6 / 280,813 / 281,002 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           187,72
37819   6 / 278,727 / 279,605 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           885,37
6772   6 / 111,682 / 111,850 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           130,75
22981   6 / 280,319 / 280,748 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             0,35
12135   6 / 111,040 / 111,120 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            77,98

35622   6 / 111,120 / 111,612 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           484,34
8368   6 / 280,129 / 280,277 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           144,82
5793   6 / 280,129 / 280,170 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            41,01
9147   6 / 111,250 / 111,576 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70           317,86
5320   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            60,39

35908   6 / 111,576 / 111,613 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70            25,09
1274   6 / 282,838 / 283,344 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50           113,71
2160   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           103,17
36530   6 / 111,179 / 111,250 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90            65,13
10973   6 / 280,814 / 281,002 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           187,79

4334   6 / 111,613 / 111,671 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70            59,21
4723   6 / 282,765 / 283,251 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            47,27
28487   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           462,16
36393   6 / 282,770 / 282,838 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            71,14
10664   6 / 280,319 / 280,748 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           430,21
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Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
10968   6 / 111,612 / 111,640 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            35,30
5861   6 / 282,744 / 282,757 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            14,12
38853   6 / 282,232 / 282,678 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50           100,36
15809   6 / 111,030 / 111,040 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85            10,15
20939   6 / 282,140 / 282,723 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            53,89

37474   6 / 280,277 / 280,319 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85  85            42,04
20317   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           317,02
28343   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           144,84
34956   6 / 282,757 / 282,762 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50             5,43
33975   6 / 282,140 / 282,723 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65           151,57

33786   6 / 280,275 / 280,320 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85  85            44,95
24001   6 / 282,760 / 282,770 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50             9,06
4645   6 / 282,765 / 283,251 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50           104,90
7131   6 / 282,140 / 282,723 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75  75           128,10
39374   6 / 282,140 / 282,723 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50           169,33

36966   6 / 279,080 / 279,552 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           468,08
1907   6 / 278,605 / 279,008 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           321,53
18188   6 / 279,685 / 280,129 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           445,83
11058   6 / 280,750 / 280,814 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85  85            64,23
16950   6 / 282,765 / 283,251 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            72,60

21566   6 / 282,751 / 282,765 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50            15,01
10798   6 / 111,576 / 111,613 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB  70  70  70  70  70  70  70  70  70            11,24
10309   6 / 280,813 / 281,002 A6      2,62      2,62 Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             0,45
31458   6 / 281,002 / 281,093 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90            90,96
22985   6 / 282,232 / 282,678 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            95,73

18660   6 / 279,676 / 279,685 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             8,72
28819   6 / 282,140 / 282,255 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           116,84
39800   6 / 111,005 / 111,179 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           170,79
29813   6 / 280,170 / 280,275 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           105,14
12312   6 / 112,143 / 112,517 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           382,52

7645   6 / 279,008 / 279,010 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             2,32
11692   6 / 280,320 / 280,750 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85             0,55
1392   6 / 282,232 / 282,678 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            77,52
24919   6 / 282,765 / 283,251 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65  65            94,56
40956   6 / 282,752 / 282,754 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50             2,09

27764   6 / 282,255 / 283,255 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90           998,77
32935   6 / 281,002 / 281,094 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90  90            91,21
19465   6 / 280,320 / 280,750 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85           429,16
3287   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85          1117,27
3286   0 /   0,000 /   0,000 A6 -- -- Absoluut Intensiteit   0,75   0 W1 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85  85          1117,23

02 Kleiweg Kleiweg     -3,10      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W8 Oppervlaktebewerking  80  80  80  80  80  80  80  80  80          1066,93
01 Kamperweg Kamperweg     -3,10      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80          1719,58
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Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl Cpl_W X-1 Y-1
28344   0 /   0,000 /   0,000   9280,00   6,52   3,22   1,11  74,55  85,28  61,17  13,06   7,02  15,53  12,40   7,69  23,30 True  0,0     181615,23     521912,56
35269   6 / 282,723 / 282,744   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180854,77     526484,82
6558   6 / 282,678 / 282,752   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180993,97     526452,01
1904   6 / 279,684 / 280,129  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181078,25     523463,72
31792   0 /   0,000 /   0,000   6932,00   6,61   3,07   1,05  75,76  85,45  61,64  12,45   7,04  15,07  11,79   7,51  23,29 True  0,0     181383,06     522425,73

39848   6 / 279,010 / 279,556   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     181221,83     522889,30
5494   6 / 282,232 / 282,283  15081,04   6,43   3,86   0,93  86,70  91,26  67,74   5,76   3,29   9,86   7,54   5,44  22,40 True  1,5     180966,64     526006,06
363   6 / 280,748 / 280,813  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181009,40     524523,48
38552   6 / 278,653 / 278,727   3200,72   6,60   2,78   1,22  86,26  90,45  82,00   5,74   3,38   6,21   8,00   6,17  11,79 True  1,5     181334,43     522494,15
18366   6 / 279,605 / 279,683   3200,72   6,60   2,78   1,22  86,26  90,45  82,00   5,74   3,38   6,21   8,00   6,17  11,79 True  1,5     181089,53     523387,04

34591   6 / 281,094 / 281,134  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     180994,48     524868,74
18929   6 / 111,005 / 111,682   2057,48   6,50   3,38   1,07  92,23  95,36  90,81   4,62   2,46   4,46   3,15   2,17   4,73 True  1,5     180639,17     522733,41
32638   6 / 279,010 / 279,080   3320,08   6,51   3,39   1,03  84,90  91,08  72,71   6,64   3,52  11,73   8,46   5,41  15,56 True  1,5     181236,28     522806,22
32371   6 / 281,134 / 282,139  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     180993,36     524909,31
21505   6 / 281,135 / 282,232  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181015,36     524909,96

32060   6 / 279,556 / 279,586   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     181271,72     522756,12
30556   0 /   0,000 /   0,000   6376,00   6,49   2,29   1,62  77,29  84,25  64,08  10,14   6,16  12,62  12,56   9,59  23,30 True  0,0     181347,28     522491,06
18728   6 / 279,010 / 279,556   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     181236,28     522806,22
22603   6 / 279,552 / 279,675   3320,08   6,51   3,39   1,03  84,90  91,08  72,71   6,64   3,52  11,73   8,46   5,41  15,56 True  1,5     181120,68     523330,78
37782   6 / 282,838 / 283,344   1164,52   6,34   3,63   1,18  94,38  92,98  91,77   2,11   2,24   1,97   3,51   4,77   6,26 True  1,5     180853,84     526804,28

9835   6 / 282,838 / 283,344   1164,52   6,34   3,63   1,18  94,38  92,98  91,77   2,11   2,24   1,97   3,51   4,77   6,26 True  1,5     180848,32     526720,46
37645   6 / 282,232 / 282,678   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180966,64     526006,06
837   6 / 278,737 / 279,683  16473,64   6,29   2,90   1,62  87,81  91,78  79,02   5,27   3,13   7,84   6,91   5,09  13,14 True  1,5     180666,49     522765,88
38881   6 / 280,814 / 281,002  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181027,18     524589,18
15811   6 / 282,140 / 282,723   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180932,88     526039,99

32824   6 / 282,765 / 283,251   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180920,78     526856,28
20917   6 / 282,283 / 283,193  15081,04   6,43   3,86   0,93  86,70  91,26  67,74   5,76   3,29   9,86   7,54   5,44  22,40 True  1,5     180963,30     526056,74
5906   6 / 282,232 / 282,678   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180972,19     526089,59
33043   6 / 281,093 / 281,135  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181016,61     524867,96
4273   6 / 111,671 / 112,143  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     181270,00     522745,00

8724   6 / 280,813 / 281,002  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181006,41     524590,07
37819   6 / 278,727 / 279,605   3200,72   6,60   2,78   1,22  86,26  90,45  82,00   5,74   3,38   6,21   8,00   6,17  11,79 True  1,5     181313,76     522533,79
6772   6 / 111,682 / 111,850   2057,48   6,50   3,38   1,07  92,23  95,36  90,81   4,62   2,46   4,46   3,15   2,17   4,73 True  1,5     181258,30     522600,60
22981   6 / 280,319 / 280,748  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181009,41     524523,14
12135   6 / 111,040 / 111,120   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     180666,49     522765,88

35622   6 / 111,120 / 111,612   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     180741,35     522787,66
8368   6 / 280,129 / 280,277  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181038,60     523906,76
5793   6 / 280,129 / 280,170  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181061,13     523905,03
9147   6 / 111,250 / 111,576  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     180867,42     522790,18
5320   0 /   0,000 /   0,000   6932,00   6,61   3,07   1,05  75,76  85,45  61,64  12,45   7,04  15,07  11,79   7,51  23,29 True  0,0     181410,98     522372,19

35908   6 / 111,576 / 111,613  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     181188,00     522728,00
1274   6 / 282,838 / 283,344   1164,52   6,34   3,63   1,18  94,38  92,98  91,77   2,11   2,24   1,97   3,51   4,77   6,26 True  1,5     180844,17     526606,90
2160   0 /   0,000 /   0,000   7672,00   6,52   3,26   1,09  76,60  86,80  64,29  12,00   6,40  14,29  11,40   6,80  21,43 True  0,0     181407,37     522417,41
36530   6 / 111,179 / 111,250  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     180802,92     522781,29
10973   6 / 280,814 / 281,002  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181027,17     524589,41

4334   6 / 111,613 / 111,671  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     181213,01     522729,54
4723   6 / 282,765 / 283,251   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180974,60     526648,72
28487   0 /   0,000 /   0,000   7672,00   6,52   3,26   1,09  76,60  86,80  64,29  12,00   6,40  14,29  11,40   6,80  21,43 True  0,0     181598,53     521953,56
36393   6 / 282,770 / 282,838   1164,52   6,34   3,63   1,18  94,38  92,98  91,77   2,11   2,24   1,97   3,51   4,77   6,26 True  1,5     180850,00     526536,00
10664   6 / 280,319 / 280,748  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181029,05     524093,38
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2017-3064

Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl Cpl_W X-1 Y-1
10968   6 / 111,612 / 111,640   2039,20   6,20   3,09   1,65  95,26  96,73  95,45   2,57   1,48   2,35   2,17   1,79   2,20 True  1,5     181210,75     522740,14
5861   6 / 282,744 / 282,757   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180852,74     526507,53
38853   6 / 282,232 / 282,678   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180987,98     526351,86
15809   6 / 111,030 / 111,040  18510,12   6,28   2,92   1,62  88,62  92,35  80,86   4,98   2,94   7,23   6,40   4,71  11,91 True  1,5     180656,68     522763,23
20939   6 / 282,140 / 282,723   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180894,22     526265,50

37474   6 / 280,277 / 280,319  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181031,17     524051,39
20317   0 /   0,000 /   0,000   6932,00   6,61   3,07   1,05  75,76  85,45  61,64  12,45   7,04  15,07  11,79   7,51  23,29 True  0,0     181549,79     522042,30
28343   0 /   0,000 /   0,000   6932,00   6,61   3,07   1,05  75,76  85,45  61,64  12,45   7,04  15,07  11,79   7,51  23,29 True  0,0     181604,43     521908,16
34956   6 / 282,757 / 282,762   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180851,48     526521,59
33975   6 / 282,140 / 282,723   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180922,54     526116,64

33786   6 / 280,275 / 280,320  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181053,29     524050,96
24001   6 / 282,760 / 282,770   1164,52   6,34   3,63   1,18  94,38  92,98  91,77   2,11   2,24   1,97   3,51   4,77   6,26 True  1,5     180851,00     526527,00
4645   6 / 282,765 / 283,251   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180988,50     526544,99
7131   6 / 282,140 / 282,723   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180947,14     525912,69
39374   6 / 282,140 / 282,723   3394,72   6,28   2,79   1,69  81,28  85,18  80,34   9,32   6,03   9,67   9,40   8,79  10,00 True  1,5     180882,23     526318,04

36966   6 / 279,080 / 279,552   3320,08   6,51   3,39   1,03  84,90  91,08  72,71   6,64   3,52  11,73   8,46   5,41  15,56 True  1,5     181218,13     522873,17
1907   6 / 278,605 / 279,008   5357,92   6,40   3,28   1,27  88,72  93,10  83,98   5,14   2,78   7,08   6,14   4,12   8,94 True  1,5     181352,82     522504,90
18188   6 / 279,685 / 280,129  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181102,18     523461,33
11058   6 / 280,750 / 280,814  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181029,49     524524,99
16950   6 / 282,765 / 283,251   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180939,00     526786,00

21566   6 / 282,751 / 282,765   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180989,00     526530,00
10798   6 / 111,576 / 111,613  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     181176,76     522728,00
10309   6 / 280,813 / 281,002  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     181006,43     524589,62
31458   6 / 281,002 / 281,093  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181019,91     524777,06
22985   6 / 282,232 / 282,678   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180975,45     526179,07

18660   6 / 279,676 / 279,685  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181103,30     523452,69
28819   6 / 282,140 / 282,255  16274,80   6,35   2,90   1,52  88,84  92,85  79,19   4,54   2,60   7,16   6,62   4,55  13,65 True  1,5     180947,14     525912,69
39800   6 / 111,005 / 111,179  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     180639,17     522733,41
29813   6 / 280,170 / 280,275  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181058,93     523945,97
12312   6 / 112,143 / 112,517  15032,68   6,41   3,85   0,95  85,26  89,85  66,83   6,74   4,07  10,25   8,00   6,08  22,92 True  1,5     181278,69     523130,98

7645   6 / 279,008 / 279,010   5357,92   6,40   3,28   1,27  88,72  93,10  83,98   5,14   2,78   7,08   6,14   4,12   8,94 True  1,5     181236,89     522803,98
11692   6 / 280,320 / 280,750  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181029,50     524524,45
1392   6 / 282,232 / 282,678   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180982,11     526274,56
24919   6 / 282,765 / 283,251   1699,60   6,27   3,84   1,18  97,38  96,69  96,31   1,08   1,00   1,05   1,54   2,32   2,64 True  1,5     180963,42     526694,65
40956   6 / 282,752 / 282,754   3264,60   6,45   3,33   1,16  78,22  83,52  68,78  11,18   7,64  13,02  10,60   8,84  18,20 True  1,5     180989,14     526527,91

27764   6 / 282,255 / 283,255  16274,80   6,35   2,90   1,52  88,84  92,85  79,19   4,54   2,60   7,16   6,62   4,55  13,65 True  1,5     180942,77     526029,44
32935   6 / 281,002 / 281,094  19662,52   6,34   2,88   1,55  87,55  91,56  79,39   5,35   3,18   7,64   7,10   5,26  12,97 True  1,5     180997,99     524777,61
19465   6 / 280,320 / 280,750  18327,44   6,43   3,76   0,97  85,19  90,01  67,96   6,73   3,99  10,54   8,08   6,00  21,50 True  1,5     181051,00     524095,84
3287   0 /   0,000 /   0,000   9280,00   6,52   3,22   1,11  74,55  85,28  61,17  13,06   7,02  15,53  12,40   7,69  23,30 True  0,0     182036,82     520877,84
3286   0 /   0,000 /   0,000   8716,00   6,60   3,03   1,09  73,04  83,33  57,89  13,74   7,95  16,84  13,22   8,71  25,26 True  0,0     182026,02     520873,46

02 Kleiweg   1202,00   6,90   2,80   0,80  91,80  98,20  95,50   4,00   0,90   3,00   4,20   0,90   1,50 False  1,5     181104,90     523708,81
01 Kamperweg   3897,00   6,70   2,90   1,10  88,20  92,70  86,30   6,30   4,30   7,40   5,50   3,00   6,30 False  1,5     180928,00     524070,00
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2017-3064

Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 W-gevel     -4,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     181648,34     523692,13
02 N-gevel     -4,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     181652,77     523695,40
03 O-gevel     -4,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     181656,56     523692,46
04 O-gevel     -4,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     181663,50     523679,61
05 Z-gevel     -4,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     181660,30     523675,68

06 Z-gevel, serre     -4,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     181651,62     523677,38

17-8-2017 15:50:36Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2017-3064

Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 nieuwe woning     9,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181656,44     523695,29
03 Kleiweg 3 (goothoogte)     5,50     -3,80 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181107,94     523820,81
04 Kleiweg 4 (goothoogte)     5,00     -3,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181148,24     523600,36
02 nieuwe woning, garage     5,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181663,14     523666,01
05 Kleiweg 4 (goothoogte)     5,00     -3,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181113,38     523683,35

06 Kleiweg 3 (goothoogte)     5,60     -3,80 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181241,33     523750,38
07 Kleiweg 3 (nokhoogte)     8,00     -3,80 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181123,77     523820,48
08 Kleiweg 4 (nokhoogte)     8,00     -3,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181128,85     523682,79
09 Kleiweg 5     8,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181657,91     523804,09
10 Kleiweg 5     6,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181648,88     523760,02

11 Kleiweg 7     8,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181694,85     523771,99
12 nieuwe woning, serre     3,00     -4,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181646,92     523681,98
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Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte Cp Zwevend X-1 Y-1
5698 -- -- Eigen waarde           125,26 2 dB Nee     181104,04     523587,77

17-8-2017 15:50:36Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2017-3064

Model: VL 2028
Kleiweg 6 - Emmeloord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
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15 Kleiweg 4     -3,30           493,79           5     181101,28     523699,79
16 Kleiweg 3     -3,80           513,27           5     181096,25     523719,16
02 Kleiweg -- 5,00m (Rechts)     -3,10           291,05           2     181105,11     523703,82
02 Kleiweg -- 5,00m (Links)     -3,10           289,34           2     181104,69     523713,81
02 Kleiweg -- 5,00m (Links)     -3,10           766,22           3     181405,21     523726,31

02 Kleiweg -- 5,00m (Rechts)     -3,10           764,86           3     181406,85     523716,37
01 Kamperweg -- 5,00m (Rechts)     -3,10          1711,59          12     180928,21     524065,00
01 Kamperweg -- 5,00m (Links)     -3,10          1727,56          12     180927,79     524075,00
32638   6 / 279,010 / 279,080 -- 5,00m (Rechts) --            69,66           3     181241,11     522807,53
32638   6 / 279,010 / 279,080 -- 5,00m (Links) --            69,36           3     181231,46     522804,91

21505   6 / 281,135 / 282,232 -- 5,00m (Rechts) --          1097,56          18     181020,36     524909,96
21505   6 / 281,135 / 282,232 -- 5,00m (Links) --          1097,06          18     181010,36     524909,96
22603   6 / 279,552 / 279,675 -- 5,00m (Rechts) --           123,03           4     181125,62     523331,54
22603   6 / 279,552 / 279,675 -- 5,00m (Links) --           123,29           4     181115,74     523330,01
20917   6 / 282,283 / 283,193 -- 5,00m (Rechts) --           913,52          18     180968,29     526057,06

20917   6 / 282,283 / 283,193 -- 5,00m (Links) --           913,20          18     180958,31     526056,41
33043   6 / 281,093 / 281,135 -- 5,00m (Rechts) --            42,08           5     181021,61     524868,08
33043   6 / 281,093 / 281,135 -- 5,00m (Links) --            42,16           5     181011,61     524867,83
5793   6 / 280,129 / 280,170 -- 5,00m (Rechts) --            41,01           2     181066,12     523905,29
5793   6 / 280,129 / 280,170 -- 5,00m (Links) --            41,01           2     181056,14     523904,76

2160   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --           103,41          12     181411,75     522419,83
2160   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --           102,93          12     181402,99     522415,00
10973   6 / 280,814 / 281,002 -- 5,00m (Rechts) --           187,79           4     181032,16     524589,60
10973   6 / 280,814 / 281,002 -- 5,00m (Links) --           187,79           4     181022,17     524589,22
28487   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --           462,28          10     181603,16     521955,44

28487   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --           462,04          10     181593,90     521951,67
36966   6 / 279,080 / 279,552 -- 5,00m (Rechts) --           467,50          12     181222,87     522874,75
36966   6 / 279,080 / 279,552 -- 5,00m (Links) --           468,91          12     181213,38     522871,59
18188   6 / 279,685 / 280,129 -- 5,00m (Rechts) --           445,54          11     181107,15     523461,88
18188   6 / 279,685 / 280,129 -- 5,00m (Links) --           446,11          11     181097,21     523460,77

11058   6 / 280,750 / 280,814 -- 5,00m (Rechts) --            64,42           5     181034,49     524524,99
11058   6 / 280,750 / 280,814 -- 5,00m (Links) --            64,16           5     181024,49     524524,99
31458   6 / 281,002 / 281,093 -- 5,00m (Rechts) --            90,88           3     181024,90     524777,25
31458   6 / 281,002 / 281,093 -- 5,00m (Links) --            91,03           3     181014,91     524776,87
29813   6 / 280,170 / 280,275 -- 5,00m (Rechts) --           105,14           4     181063,92     523946,24

29813   6 / 280,170 / 280,275 -- 5,00m (Links) --           115,45           4     181053,93     523945,71
19465   6 / 280,320 / 280,750 -- 5,00m (Rechts) --           429,29           9     181056,00     524095,84
19465   6 / 280,320 / 280,750 -- 5,00m (Links) --           439,51           9     181056,03     524095,79
5494   6 / 282,232 / 282,283 -- 5,00m (Rechts) --            50,78           2     180971,63     526006,39
5494   6 / 282,232 / 282,283 -- 5,00m (Links) --            50,78           2     180961,65     526005,73

18660   6 / 279,676 / 279,685 -- 5,00m (Rechts) --             8,79           3     181108,26     523453,33
18660   6 / 279,676 / 279,685 -- 5,00m (Links) --             8,81           3     181098,34     523452,05
1904   6 / 279,684 / 280,129 -- 5,00m (Rechts) --           444,68          10     181083,21     523464,35
1904   6 / 279,684 / 280,129 -- 5,00m (Links) --           445,43          10     181073,29     523463,09
31792   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --            74,54           9     181387,46     522428,10

31792   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --            74,43           9     181378,65     522423,36
363   6 / 280,748 / 280,813 -- 5,00m (Rechts) --            66,42           5     181014,40     524523,48
363   6 / 280,748 / 280,813 -- 5,00m (Links) --            66,42           5     181004,40     524523,48
38552   6 / 278,653 / 278,727 -- 5,00m (Rechts) --            44,77           4     181338,86     522496,46
18366   6 / 279,605 / 279,683 -- 5,00m (Rechts) --            77,50           2     181094,47     523387,77
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18366   6 / 279,605 / 279,683 -- 5,00m (Links) --            77,50           2     181084,58     523386,31
34591   6 / 281,094 / 281,134 -- 5,00m (Rechts) --            40,77           5     180999,48     524868,74
34591   6 / 281,094 / 281,134 -- 5,00m (Links) --            40,49           5     180989,48     524868,74
32371   6 / 281,134 / 282,139 -- 5,00m (Rechts) --          1004,47          16     180998,36     524909,49
32371   6 / 281,134 / 282,139 -- 5,00m (Links) --          1004,46          16     180988,36     524909,12

8724   6 / 280,813 / 281,002 -- 5,00m (Rechts) --           187,72           4     181011,40     524590,30
8724   6 / 280,813 / 281,002 -- 5,00m (Links) --           187,72           4     181001,41     524589,85
8368   6 / 280,129 / 280,277 -- 5,00m (Rechts) --           145,13           4     181043,59     523907,01
8368   6 / 280,129 / 280,277 -- 5,00m (Links) --           154,90           4     181033,61     523906,50
5320   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --            60,59           8     181415,46     522374,42

5320   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --            60,20           8     181406,51     522369,96
10664   6 / 280,319 / 280,748 -- 5,00m (Rechts) --           430,47           7     181034,09     524093,35
10664   6 / 280,319 / 280,748 -- 5,00m (Links) --           440,61           8     181034,05     524093,04
20317   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --           317,25          10     181554,42     522044,19
20317   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --           316,78          10     181545,16     522040,41

28343   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --           144,84           4     181609,06     521910,04
28343   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --           144,84           4     181599,80     521906,27
28819   6 / 282,140 / 282,255 -- 5,00m (Rechts) --           117,15           4     180952,14     525912,88
28819   6 / 282,140 / 282,255 -- 5,00m (Links) --           116,82           4     180942,14     525912,50
27764   6 / 282,255 / 283,255 -- 5,00m (Rechts) --           999,23          20     180947,74     526029,94

27764   6 / 282,255 / 283,255 -- 5,00m (Links) --           998,71          20     180937,79     526028,94
32935   6 / 281,002 / 281,094 -- 5,00m (Rechts) --            91,07           4     181002,98     524777,83
32935   6 / 281,002 / 281,094 -- 5,00m (Links) --            91,44           4     180992,99     524777,38
28344   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --            44,26           3     181619,86     521914,45
28344   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --            44,27           3     181610,60     521910,68

39848   6 / 279,010 / 279,556 -- 5,00m (Rechts) --           435,45          34     181226,79     522889,93
39848   6 / 279,010 / 279,556 -- 5,00m (Links) --           470,96          31     181217,87     522896,09
18929   6 / 111,005 / 111,682 -- 5,00m (Rechts) --           663,46          22     180640,39     522728,56
18929   6 / 111,005 / 111,682 -- 5,00m (Links) --           526,54          19     180781,58     522773,83
32060   6 / 279,556 / 279,586 -- 5,00m (Rechts) --            13,98           4     181269,24     522760,46

32060   6 / 279,556 / 279,586 -- 5,00m (Links) --            25,75           6     181274,37     522751,88
18728   6 / 279,010 / 279,556 -- 5,00m (Rechts) --            84,34           2     181241,30     522807,09
837   6 / 278,737 / 279,683 -- 5,00m (Rechts) --           706,04          30     180763,05     522798,27
837   6 / 278,737 / 279,683 -- 5,00m (Links) --           555,50          21     180664,76     522770,57
837   6 / 278,737 / 279,683 -- 5,00m (Links) --           353,24          13     181071,22     523112,51

4273   6 / 111,671 / 112,143 -- 5,00m (Rechts) --           485,21          26     181272,24     522740,53
6772   6 / 111,682 / 111,850 -- 5,00m (Rechts) --           130,01           7     181254,52     522597,33
12135   6 / 111,040 / 111,120 -- 5,00m (Rechts) --            77,77           4     180667,94     522761,09
35622   6 / 111,120 / 111,612 -- 5,00m (Rechts) --           498,59          23     180742,59     522782,82
35622   6 / 111,120 / 111,612 -- 5,00m (Links) --           459,09          22     180765,28     522798,27

9147   6 / 111,250 / 111,576 -- 5,00m (Rechts) --           317,42          14     180867,86     522785,20
9147   6 / 111,250 / 111,576 -- 5,00m (Links) --           318,40          13     180866,98     522795,16
35908   6 / 111,576 / 111,613 -- 5,00m (Rechts) --            25,44           5     181188,00     522723,00
36530   6 / 111,179 / 111,250 -- 5,00m (Rechts) --            64,82           4     180803,67     522776,35
36530   6 / 111,179 / 111,250 -- 5,00m (Links) --            65,44           4     180802,18     522786,23

4334   6 / 111,613 / 111,671 -- 5,00m (Rechts) --            24,78           5     181213,26     522724,54
10968   6 / 111,612 / 111,640 -- 5,00m (Links) --            23,87           4     181209,86     522745,06
10798   6 / 111,576 / 111,613 -- 5,00m (Rechts) --            11,24           3     181176,76     522723,00
39800   6 / 111,005 / 111,179 -- 5,00m (Links) --           171,60           5     180637,64     522738,17
12312   6 / 112,143 / 112,517 -- 5,00m (Rechts) --           378,94          14     181281,84     523134,86
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12312   6 / 112,143 / 112,517 -- 5,00m (Links) --           212,72           9     181275,54     523127,10
4273   6 / 111,671 / 112,143 -- 4,00m (Links) --           467,20          26     181268,21     522748,58
35908   6 / 111,576 / 111,613 -- 4,00m (Links) --            24,89           5     181188,00     522732,00
4334   6 / 111,613 / 111,671 -- 4,00m (Links) --            13,83           4     181212,81     522733,53
10798   6 / 111,576 / 111,613 -- 4,00m (Links) --            11,28           3     181176,74     522732,05

6772   6 / 111,682 / 111,850 -- 4,00m (Links) --            49,14           5     181261,33     522603,21
38552   6 / 278,653 / 278,727 (Links) --            44,66           3     181332,29     522493,14
35269   6 / 282,723 / 282,744 -- 3,00m (Rechts) --            22,80           2     180857,76     526485,08
35269   6 / 282,723 / 282,744 -- 3,00m (Links) --            22,80           2     180851,79     526484,55
6558   6 / 282,678 / 282,752 -- 3,00m (Rechts) --            76,59           5     180996,95     526451,68

6558   6 / 282,678 / 282,752 -- 3,00m (Links) --            75,76           5     180990,99     526452,34
37782   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Rechts) --           110,22           6     180856,83     526804,09
37782   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Links) --           109,59           6     180850,84     526804,48
9835   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Rechts) --            84,00           3     180851,31     526720,27
9835   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Links) --            84,00           3     180845,33     526720,66

37645   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Rechts) --            82,06           4     180972,60     526007,44
37645   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Links) --             3,14           3     180969,08     526086,58
15811   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Rechts) --            77,51           6     180935,85     526040,36
15811   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Links) --            77,21           6     180929,90     526039,62
32824   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Rechts) --           100,63           7     180923,68     526857,03

32824   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Links) --           100,86           7     180917,88     526855,52
5906   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Rechts) --            89,55           3     180975,19     526089,48
5906   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Links) --            89,55           3     180969,19     526089,70
1274   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Rechts) --           113,27           7     180847,16     526607,15
1274   6 / 282,838 / 283,344 -- 3,00m (Links) --           114,16           7     180841,18     526606,65

4723   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Rechts) --            47,35           4     180977,52     526649,42
4723   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Links) --            47,18           4     180971,69     526648,03
36393   6 / 282,770 / 282,838 -- 3,00m (Rechts) --            71,14           3     180852,99     526536,25
36393   6 / 282,770 / 282,838 -- 3,00m (Links) --            71,14           3     180847,01     526535,75
5861   6 / 282,744 / 282,757 -- 3,00m (Rechts) --            14,12           2     180855,73     526507,80

5861   6 / 282,744 / 282,757 -- 3,00m (Links) --            14,12           2     180849,75     526507,26
38853   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Rechts) --           100,48           6     180990,97     526351,63
38853   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Links) --           100,46           6     180984,99     526352,09
20939   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Rechts) --            53,89           2     180897,14     526266,17
20939   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Links) --            53,89           2     180891,29     526264,83

34956   6 / 282,757 / 282,762 -- 3,00m (Rechts) --             5,43           2     180854,47     526521,86
34956   6 / 282,757 / 282,762 -- 3,00m (Links) --             5,43           2     180848,50     526521,32
33975   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Rechts) --           151,72           5     180925,49     526117,16
33975   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Links) --           151,42           5     180919,58     526116,11
24001   6 / 282,760 / 282,770 -- 3,00m (Rechts) --             9,06           2     180853,98     526527,33

24001   6 / 282,760 / 282,770 -- 3,00m (Links) --             9,06           2     180848,02     526526,67
4645   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Rechts) --           105,60           8     180991,50     526544,99
4645   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Links) --           104,20           8     180985,50     526544,99
7131   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Links) --           127,66           2     180941,78     525912,55
39374   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Rechts) --           168,93           7     180885,15     526318,71

39374   6 / 282,140 / 282,723 -- 3,00m (Links) --           169,74           7     180879,31     526317,37
16950   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Rechts) --            72,60           2     180941,90     526786,75
16950   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Links) --            72,60           2     180936,10     526785,25
21566   6 / 282,751 / 282,765 -- 3,00m (Rechts) --            14,99           3     180992,00     526530,10
21566   6 / 282,751 / 282,765 -- 3,00m (Links) --            15,11           3     180986,00     526529,90
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22985   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Rechts) --            95,61           3     180978,45     526178,96
22985   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Links) --            95,85           3     180972,46     526179,18
1392   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Rechts) --            77,52           2     180985,10     526274,33
1392   6 / 282,232 / 282,678 -- 3,00m (Links) --            77,52           2     180979,12     526274,79
24919   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Rechts) --            94,56           3     180966,32     526695,42

24919   6 / 282,765 / 283,251 -- 3,00m (Links) --            94,56           3     180960,52     526693,87
40956   6 / 282,752 / 282,754 -- 3,00m (Rechts) --             2,09           2     180992,13     526528,11
40956   6 / 282,752 / 282,754 -- 3,00m (Links) --             2,09           2     180986,14     526527,72
4334   6 / 111,613 / 111,671 -- 5,00m (Rechts) --             9,07           2     181263,16     522737,20
4334   6 / 111,613 / 111,671 -- 4,00m (Links) --            17,37           3     181263,19     522737,69

37819   6 / 278,727 / 279,605 -- 5,00m (Rechts) --           883,76          22     181318,23     522536,03
37819   6 / 278,727 / 279,605 -- 5,00m (Links) --           886,93          22     181309,29     522531,55
1907   6 / 278,605 / 279,008 -- 5,00m (Rechts) --           320,45          14     181357,25     522507,20
1907   6 / 278,605 / 279,008 -- 5,00m (Links) --           322,59          14     181348,38     522502,59
09 A6      3,35            35,87           5     181247,14     522744,35

10 A6      3,90            35,87           5     181250,53     522734,34
3287   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --          1129,04           6     182045,80     520868,80
3287   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --          1126,20           5     182035,56     520867,69
3286   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Rechts) --          1124,38           6     182033,16     520868,64
3286   0 /   0,000 /   0,000 -- 5,00m (Links) --          1126,38           6     182024,95     520863,14

11 omgeving     -4,00          8070,95           7     181006,68     527163,00
12 omgeving     -4,00          7302,88           6     181419,13     523709,08
13 omgeving     -4,00          1186,32           8     181092,81     524061,72
14 omgeving     -4,00          1665,51           7     181240,52     523704,86
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datum 24-5-2017

dossiercode   20170524-37-15340

Geachte heer/mevrouw Ico Boersma,

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 4,0% 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.

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.

[/ALS_kunstwerken=ja]

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.

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit



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

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

 

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

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

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

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

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

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

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

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

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

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in



of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

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

 

___________________________________________________________________________________

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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datum 24-5-2017

dossiercode   20170524-37-15340

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene
informatie over de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onze website www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een
email sturen naar watertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: Ico Boersma
Organisatie: DLV Advies
Email: i.boersma@dlvadvies.nl
Adres: Postbus 354
8440AJ, Heerenveen
Telefoon: 0513653596

Gegevens project
Naam van het project: Kleiweg 6 te Emmeloord
Planomschrijving: Kleiweg 6 Emmeloord
Adres: Kleiweg 6
8305AR Emmeloord
Kadastrale gegevens: gem. Noordoostpolder, sectie A, nummer 608

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: P. de Jager
Telefoon: 0613329471
Email contactpersoon: p.dejager@noordoostpolder.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?4%

Indien in het gegeven antwoord 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.

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Noordoostpolder



Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied (>9 ve.) of in het stedelijk gebied (>30 ve.)? nee

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan 750 m2?
nee

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 cm of meer? nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 1000
voertuigbewegingen per dag? {afstromend regenwater van vervuild oppervlak}

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaande watergang?nee

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
nee, met m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
nee, met m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op het oppervlaktewater? ja

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie van verharding)? nee

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

Overweegt u infiltratiebermen of wadi's aan te leggen? nee

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?
nee

Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd? nee



Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Bestemmingsplan
________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Ingetekend plangebied 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord met 
identificatienummer: NL.IMRO.0171.BP00622-VS01 van de gemeente 
Noordoostpolder; 

1.2  verbeelding 

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 6 te 
Emmeloord 

1.3  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij 
behorende bijlagen; 

1.4  aanduiding 

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

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  aan huis verbonden bedrijf 

de in Bijlage 1 "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; 

1.7  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 blijft behouden en dat een ruimtelijke uitwerking 
of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.8  achtererfgebied 

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

1.9  ander-bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.10  bebouwing 

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

1.11  bebouwingspercentage 

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden; 
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1.12  bestaand 

a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 
ontwerp ter visie leggen van het plan; 

b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen 
van het plan; 

1.13  bebouwingsgebied 

achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning; 

1.14  bedrijfsgebouw 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.15  bedrijfswoning 

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

1.16  beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte 

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

1.17  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.18  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.19  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; 

1.20  bijbehorend bouwwerk 

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander 
bouwwerk met een dak;  

1.21  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; 

1.22  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  erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
woning en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die 
woning.  Gronden met de bestemming 'Groen-Erfsingel' worden niet tot het erf 
gerekend; 

1.29  extensieve openluchtrecreatie 

vormen van recreatief medegebruik door middel van al dan niet aangelegde en 
aanwezige voorzieningen,waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de 
ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden; 

1.30  gebouw 

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

1.31  hoofdgebouw 

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

1.32  horeca 

een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik 
ter plaatse (restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, 
eethuizen, bistro's, theehuizen, broodjeszaken en dergelijke); 

1.33  kampeermiddel 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, niet zijnde een 
stacaravan; 

1.34  kas 

opstallen van glas, of ander lichtdoorlatend materiaal, boogkassen en schermhallen 
met een hoogte van 1,5 meter of meer boven het maaiveld; 

1.35  kleinschalig kampeerterrein 

een kampeerterrein voor niet meer dan 15 kampeermiddelen - geen stacaravans 
zijnde - dat gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober in gebruik is; 

1.36  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; 
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1.37  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; 

1.38  openbaar toegankelijk gebied 

Wabo: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en 
ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering 
van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam 
verkeer; 

1.39  prostitutie 

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

1.40  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; 

1.41  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt; 

1.42  voorerfgebied 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.43  voorgevel 

de naar de weg gekeerde  welke op de verbeelding met een gevellijn is aangegeven 
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; 

1.44  voorkant 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied, aangegeven met een lijn op de 
verbeelding;  

1.45  woning 

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

1.46  woonhuis 

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
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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. 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord" (vastgesteld)  

 60 

  

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen - Erfsingel 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. opgaande afschermende beplanting; 

b. een bebouwingsvrije onderhoudsstrook; 

c. erfsloten; 

met daaraan ondergeschikt: 

d. tuinen, erven en paden; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. parkeervoorzieningen. 

 

3.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden. 
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Artikel 4  Wonen - Voormalige agrarische erven 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Voormalige agrarische erven' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 

a. wonen; 

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

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere werken; 

f. tuinen, erven en paden; 

g. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Toegestane bebouwing 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend gebouwd worden: 

a. woningen; 

b. bijbehorende bouwwerken; 

c. andere bouwwerken geen gebouw zijnde. 

 

4.2.2  Bouwen 

a. woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen – één woning toegestaan', hierbij mag het aantal 
aangegeven woningen niet overschreden worden; 

b. de inhoud van een woning mag niet meer dan 1.200 m³ bedragen; 

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

d. de minimale goothoogte van een woning mag niet lager zijn dan op de 
verbeelding is aangegeven, met dien verstande dat van maximaal 1/3 deel van 
de totale gootlengte van het hoofdgebouw de minimale goothoogte verlaagd mag 
worden tot 3 meter; 

e. de maximale goothoogte en de maximale bouwhoogte van een woning mogen 
niet hoger zijn dan op de verbeelding is aangegeven; 

f. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen 
uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning; 

g. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet 
meer dan 300 m² bedragen; 

h. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 
m; 

i. de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m; 

j. in afwijking van het bepaalde onder e., f., g. en h. geldt voor bijbehorende 
bouwwerken dat afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het 
tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gehandhaafd mogen 
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worden; 

k. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 
2,0 m; 

l. in afwijking van lid j. mag de hoogte van pergola's en overkappingen maximaal 
3,0 m zijn; 

m. in afwijking van lid j. mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het 
voorerfgebied maximaal 1,0 m zijn.  
 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Voorwaardelijke verplichting erfsingel 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het 
gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de 
aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het voor het perceel 
Kleiweg 6 in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan met bijbehorende toelichting 
ter plaatse van de bestemming 'Groen - Erfsingel'. 

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden 
gebruikt onder de voorwaarde dat binnen twee jaar na het tijdstip van 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan 
de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het voor het perceel 
Kleiweg 6 in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan met bijbehorende toelichting 
ter plaatse van de bestemming 'Groen - Erfsingel'. 

 

4.3.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:  

a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige 
woonruimte;  

b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting; 

 

4.3.3  Geoorloofd gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een 
aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits: 

a. 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; 

b. de uitstraling van de woning intact blijft; 

c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en 
leefmilieu; 

d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling 
van het verkeer; 

e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen 
terrein plaatsvindt; 

f. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 

g. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 

h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in de 
Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 
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4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1  Afwijken vergroten inhoud woning 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde in lid 4.2.2 onder b, ten behoeve van het uitsluitend binnen de 
aaneengesloten oorspronkelijke bebouwing, vergroten van de inhoud van de 
woonruimte tot de totale inhoud van die aaneengesloten bebouwing, mits: 

a. één en ander duidelijk bijdraagt aan de instandhouding van de betreffende 
bebouwing, en 

b. het aantal woningen niet toeneemt. 

 

4.4.2  Afwijken kamperen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde in 4.1, ten behoeve van het gebruiken van gronden als standplaats voor 
ten hoogste 15 kampeermiddelen. Ten behoeve van dit afwijkende gebruik is het 
toegestaan om bovenop het bepaalde in 4.2.2 hierbij behorende, niet voor bewoning 
bestemde gebouwen, zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken geen gebouw 
zijnde te bouwen tot een maximum van 50 m² met een maximale goothoogte van 3,5 
m en een maximale hoogte van 6 m. 

 

4.4.3  Afwijken ander gebruik 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde in 4.1, ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als 
ondergeschikte nevenfunctie, voor  

a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte 
van maximaal 100 m²; 

b. horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke 
oppervlakte van maximaal 100 m²; 

c. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur; 

d. opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke; 

e. kunstnijverheid, ateliers en musea; 

f. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²; 

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

 

Bij het afwijken op grond van artikel 4.4.2 dienen de volgende bepalingen in acht te 
worden genomen: 

h. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie 
op ten hoogste de oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken 
plaatsvinden; 

i. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- en 
leefmilieu en voor natuurwaarden; 

j. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale 
afwikkeling van het verkeer; 

k. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak 
op eigen terrein plaats te vinden; 

l. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open 
lucht plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

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

 

6.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het 
gebruiken of laten gebruiken: 

a. als seksinrichting; 

b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;  

c. van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als 
ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachten producten 
en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit); 

d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, behalve ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kamperen', demonteerbare of 
verplaatsbare inrichtingen voor detailhandel in etenswaren en/of dranken, en 
andere onderkomens; 

e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al 
of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband 
houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

alsmede: 

f. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger 
wonen dan wel onzelfstandige woonruimte. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de 
regels voor: 

a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van 
nutsvoorzieningen, mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer 
dan 50 m3 bedraagt;  

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

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

8.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingsgrenzen in het plan te 
wijzigen, mits wordt aangetoond dat: 

a. hiertoe dringende redenen zijn, die hen na het ter inzage leggen van het plan ter 
kennis zijn gekomen;  

b. de wijziging het belang van een goede ruimteljike ontwikkeling van het in het plan 
begrepen gebied niet onevenredig schaadt. 

Voorts geldt dat de geldende oppervlakte van het bij de wijziging betrokken 
bestemmingsvlak met niet meer dan 10% mag worden verkleind of vergroot. 
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Artikel 9  Algemene procedureregels 

 

9.1  Afwijken bij een omgevingsvergunning 

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van 
toepassing. 

 

9.2  Wijziging 

Voor een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders 
binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging omtrent de wijziging 
besluiten. 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Werking wettelijke regelingen 

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

Artikel 11  Overgangsrecht bouwwerken 

11.1  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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan. 

11.2  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%. 

11.3  Uitzondering 

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.  



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord" (vastgesteld)  

 72 

  

Artikel 12  Overgangsrecht gebruik 

12.1  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, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien 
van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

12.2  Strijdig gebruik 

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

12.3  Verbod 

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

12.4  Uitzondering 

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord. 

 

 

oktober 2018. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 2  Beplantingsplan erfsingels en bijhorende toelichting 
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Erfsingels Noordoostpolder 
 
De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is 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. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.  
 
 

Beplantingsplan 
 
Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels. 
 
 
Beplantingsplan voor een erfsingel.     
     
Schematische doorsnede van een erfsingel: 
     
Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing 
 
    
• De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.  
• De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter. 
• Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant    
• De erfsingel is minimaal 6 meter breed. 
    
 

Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw 
10% winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig 

10% eik Quercus robur 80 – 120 verdraagd lichte schaduw 
5% veldesdoorn Acer campestre 60 – 100 struikvormige boom 
10% els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier 
10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw 

  
 
 
 
 
 
    



 Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw 

5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt ’s winters lang 
blad 

10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen 
5% Kardinaalmuts Euonymus 

europaea 
60 - 100 zonnige standplaats 

5% Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats 

5% gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats 
5% wegedoorn Rhamnus 

cartharticus 
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond 

    
     
• Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 

de zelfde soort.  
• Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden. 

    
 
 



Maatvoering:

6 m
6 m 4 m

4 m 2 m
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behoud erfsingel conform erfsingel beplantingsplan

2 m hart sloot - 6 m singel - 4 m bebouwingsvrije ruimte

plaats:

onderwerp:

eenheid:

cluster:

ONTWIKKELING

formaat:

SCHAAL: 

gez:

get:

dat:

tel. (0527) 633911   fax (0527) 617020   e-mail info@noordoostpolder.nlpostbus 155   8300 AD Emmeloord  

A3

1: 500

Emmeloord

Kleiweg 6

Wijziging functie erf

Groen erfinrichtingsvoorstel

Ruimte

2018-01-24

AvdB

6
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Vaststellingsbesluit  
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