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Toelichting
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding
Het erf aan de Kleiweg 35 te Marknesse bestaat uit een woning met daarbij diverse
stallen. Op 27 februari 2017 heeft de initaitiefnemer een principeverzoek aan de
gemeente Noordoostpolder gericht met de vraag om het huidige bestemmingsplan te
wijzigen ten behoeve van het bouwen van een bewaarloods buiten het bouwblok. Op 16
mei 2017 is besloten hieraan medewerking te verlenen. De structuurvisie
'Noordoostpolder 2025' biedt mogelijkheden voor deze ontwikkeling.
Na uitbreiding van het agrarisch erf conform het beleid is plaats voor een bewaarloods
van maximaal 32 meter breed. De beslissing van het principe verzoek is opgenomen in
Bijlage 1.
De huidige bestemming van de projectlocatie is Agrarisch gebied zonder
bebouwingsvlak. Gebouwen, waaronder een bewaarloods, zijn buiten
bebouwingsvlakken ingevolge het bestemmingsplan niet toegestaan . Dit zou tot een
weigering van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bewaarloods
leiden. De conclusie is dat het vigerende planologische kader er aan in de weg staat
dat het college een omgevingsvergunning voor een bewaarloods aan de zijkant van het
erf, van welke afmeting dan ook, kan verlenen.
Voor het bouwen van een loods is een verruiming van het agrarisch erf, oftewel een
vergroting van het bebouwingsvlak, vereist . Hiervoor is een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is met de buren overeengekomen dat ter
compensatie van de te bouwen loods een stukje overgrond aan het perceel Kleiweg 35a
toegevoegd wordt. Deze grond zal daarom worden toegekend aan het perceel 35a waar
de bestemming Wonen geldt. Hiervoor moet een deel van de bestaande bestemming
worden veranderd in de bestemming Wonen.

1.2

Ligging van het plangebied
Het plangebied bestaat uit de Kleiweg 35 en 35 a en c te Marknesse. De locatie ligt in
het buitengebied van Marknesse gemeente Noordoostpolder, namelijk op een afstand
van circa 3 kilometer ten zuidwesten van de kern Marknesse. Op de volgende
afbeelding is de globale ligging van deze locatie in beeld gebracht.
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Afbeelding: Globale ligging Kleiweg 35 Marknesse

1.3

Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een planbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het overheidsbeleid voor zover van
toepassing beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op milieu- en
omgevingsthema’s. In hoofdstuk 5 komt de juridische aspecten/planverantwoording aan
de orde. In de hoofdstukken 6 en 7 komen de economische uitvoerbaarheid en
maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod.
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Hoofdstuk 2

2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie
Het plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de zuid westzijde van Marknesse. De locatie ligt op
circa 3 kilometer ten zuidwesten van de kern van Marknesse. Verder grenst het
plangebied aan omliggende agrarische percelen.

Afbeelding: Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit zowel een uitbreiding van een agrarisch erf als dat van het
arbeiders erf. Het bestaande erf is functioneel ingericht ten behoeve van een agrarische
bedrijfsvoering. De ontsluiting van het erf alsmede het laden van de dieren vindt plaats
via een inrit aan de Kleiweg. De bebouwing op het erf bestaat uit een boerderij en
diverse bedrijfsgebouwen (totale perceelsoppervlakte van ca. 18500 m2 waarvan zo'n
6000m² bebouwd.) Verder zijn de schuren opgetrokken uit materialen zoals
damwandplaten en metselwerk. De grote oppervlakte erfverharding (ongeveer 5000 m2)
bestaat voornamelijk uit betonverharding. Het erf is op een landschappelijke wijze
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omheind door middel van een groene erfafscheiding in de vorm van hagen, een sloot en
boomsingels. Aan de noordwest zijde van het erf ontbreekt deze landschappelijke
erfafscheiding. Direct naast Kleiweg 35 is Kleiweg 35a gelegen. De volgende
afbeeldingen geven een impressie van de huidige situatie.

Afbeelding: huidige situatie - woning met inrit

Afbeelding: huidige situatie - erftoegangsweg met beplanting en arbeiderswoning
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2.2

Toekomstige situatie
In de toekomstige situatie bevindt zich op het perceel aan de Kleiweg een hoofdgebouw
met diverse werkruimtes en een bewaarloods. De voorgenomen ontwikkeling betreft een
nieuwe opbergloods van 32 x 61= 1952 m² meter. Het toekomstige erf wordt
landschappelijk ingepast. Op onderstaande afbeelding is een luchtfoto weergegeven
waarin de locatie van de opbergloods in het oranje is omlijnd en ook is op de
erfinrichtingstekening te zien hoe dit ruimtelijk wordt ingepast.

Afbeelding: luchtfoto plangebied
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Afbeelding: erfinrichtingstekening met situering bewaarloods
De belangrijkste inrichtingsmaatregelen zijn als volgt;
Bij verruiming van erven wordt een erfsingel van minimaal 6 meter breed
voorgeschreven. Aan de binnenzijde moet een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 6
meter aanwezig zijn. Dit komt neer op een erfsingelgrensbepaling van 14 meter vanaf
hart sloot tot aan bouwvlak. Er zal een tevens een rietveld worden aangelegd tussen de
nieuwe loods en de woning op perceel Kleiweg 35a.
De loods wordt net als andere landbouwschuren opgetrokken uit wanden die deels
bestaan uit betonelementen en deels uit damwandprofielplaten. Qua kleurstelling wordt
aangesloten bij de bestaande bebouwing. De loods is 32m breed en 61m lang. De
erfuitbreiding achter de oorspronkelijke arbeiderswoningen is slechts mogelijk na een
herziening van het bestemmingsplan.
De erfuitbreiding mag geen afbreuk doen aan het woongenot van de bewoners van de
arbeiderswoningen. In dit kader zijn betrokkenen met elkaar in overleg getreden en is
besloten tot een gezamenlijke ontwikkeling. De nieuwe bewoners van de woning zijn
tijdig op de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Vervolgens is met hen een
overeenkomst afgesloten met afspreken over de inrichting van het erf, zie Bijlage 3. Eén
van de afspraken is dat een gedeelte van de agrarische grond tussen de nieuw te
bouwen loods en het perceel Kleiweg 35a wordt toegevoegd aan het arbeiderserf van de
bewoners van het perceel Kleiweg 35a. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de
inrichting van dit gebied. Deze staan ook benoemd in Bijlage 3.
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk
beleid. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit
plangebied geldende uitgangspunten weergegeven.

3.1

Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijken mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie
Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in
onder andere de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt
de SVIR het kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid
met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd.
Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil
boeken. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven
die regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies
Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor
en vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de
mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas
en Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren)
voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur,
economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura
2000 gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder
andere door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse
hoogspanningsnet.
Ladder voor duurzame verstedelijking (2017)
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Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is in 2012 de Ladder
voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is
naar een bepaalde nieuwe stedelijke ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande
stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw
echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale
bereikbaarheid. De Ladder is derhalve een instrument voor de borging van een efficiënt
ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1, Bro) luidt als volgt:
Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere
stedelijke voorzieningen.
Beoordeling van het voorliggende project aan de hand van de Ladder: De voorgenomen
ontwikkeling is in ieder geval geen stedelijke ontwikkeling. Op de Ladder hoeft daarom
niet verder ingegaan te worden.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en
de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2

Provinciaal beleid
Omgevingsvisie FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie
Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder.
Het 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
De voorgenomen ontwikkeling sluit goed aan bij de uitgangspunten van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. Daarom wordt wat betreft het beleid nog
verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006.

bestemmingsplan "Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiw eg 35 en 35 a en c Marknesse" (vastgesteld)
14

Omgevingsplan Flevoland 2006
Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan is het integrale
omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030.
Het belangrijkste doel hiervan is het creëren van een goede woon- en leefomgeving.
Voor de provincie zijn speerpuntgebieden opgesteld. Het plangebied ligt in het
speerpuntgebied 'Noordelijk Flevoland'. Dit gebied is van oudsher primair op landbouw
en visserij georiënteerd. Het gebied heeft nieuwe impulsen nodig om het gebied vitaal te
houden en kansen te bieden voor een verdere economische ontwikkeling.
In het gebied werkt de provincie met de twee gemeenten Urk en Noordoostpolder en
het waterschap Zuiderzeeland aan een gezamenlijke aanpak van
omgevingsvraagstukken. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de constatering dat in dit
deel van de provincie extra impulsen nodig zijn. Het accent ligt op economie en
waterhuishoudkundige opgaven. Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in
combinatie met perspectieven voor de landbouw, recreatie en toerisme, landschap,
natuur, verstedelijking met ruimte voor wonen en werken.
In het omgevingsplan Flevoland 2006 is opgenomen het ‘Beleidskader landelijk gebied’.
Dit beleidskader is in juridische zin uitgewerkt in de beleidsregel ‘Kleinschalige
ontwikkelingen in het landelijk gebied’. Hierin heeft de provincie Flevoland beleidsregels
opgenomen voor de vergroting van agrarische bouwpercelen (of bouwvlakken zoals ze in
dit bestemmingsplan worden genoemd). Met deze beleidsregel willen Gedeputeerde
Staten aangeven op welke wijze zij omgaan met de uitgangspunten zoals die in het
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige
ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Wat betreft de voorgenomen ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van een
agrarisch aanverwante activiteit waarvoor een vergroting van het agrarisch bouwperceel
nodig is. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat de erfsingel behouden/hersteld
moet worden, waardoor de ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast en qua vorm
past in het aanwezige landschap. Wat betreft de verkeerskundige inpassing zijn vinden
er geen nieuwe aanpassingen plaats, die is ook niet nodig gezien de voorgenomen
ontwikkeling. De ontwikkeling heeft namelijk geen (grote) verkeersaantrekkende
werking, er is geen sprake van meerdere uitritten en parkeren vindt plaats op eigen
terrein.
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 et cetera.
Conclusie
Het provinciaal beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving. De ontwikkeling biedt tevens kansen voor verder economische
ontwikkelingen voor dit gebied. Ook zijn er mogelijkheden om hier de
waterhuishoudkunde te verbeteren en versterken.
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3.3

Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Noordoostpolder 2025
De structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in 2013 vastgesteld. 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 zij 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. Deze structuurvisie is hoofdzakelijk gericht op
het landelijk gebied, op de relatie tussen het landelijk gebied en de kernen en op de
relatie tussen Emmeloord en de dorpen.
De structuurvisie staat toe dat de gemeente ruimte biedt voor uitbreiding van agrarische
erven ten behoeve van een rendabele agrarische bedrijfsvoering.Door de uitbreiding van
erven is de ontwikkeling van de bewaarloods mogelijk. Hiermee wordt bijgedragen aan
het behouden en versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied en de
landschappelijke kwaliteit van het landschap. Wel verbindt de structuurvisie
onderstaande voorwaarden (1.1.1 tot en met 1.1.3) aan medewerking.
1.1.1

Maximale afmetingen erf

Het erf mag maximaal 3 hectare groot zijn met een breedte van 150 meter en een
diepte van 200 meter. Het hart van de kavelsloot vormt de grens van het erf aan de zijen aan de achterkant.
1.1.2

Geen afbreuk woongenot bewoners arbeiderswoningen

De nieuwe bewoners van de woning zijn optijd op de hoogte gesteld van de
ontwikkeling. Vervolgens is met hen een overeenkomst afgesloten met afspraken over
de inrichting van het erf, zie Bijlage 3. Eén van de afspraken is dat een gedeelte van de
grond tussen de nieuw te bouwen loods en het perceel Kleiweg 35a, ter compensatie
wordt toegeëigend aan de bewoners van het perceel Kleiweg 35a. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over de inrichting van dit gebied. Deze staan ook benoemd in
Bijlage 3.
1.1.3

Herstellen erfsingels

Bij verruiming van erven wordt een erfsingel van minimaal 6 meter breed
voorgeschreven. Aan de binnenzijde moet een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 6
meter aanwezig zijn. Dit komt neer op een erfsingelgrensbepaling van 14 meter vanaf
hart sloot tot aan bouwvlak. Door erfinrichtingstekening als voorwaardelijke verplichting
wordt aan deze voorwaarde voldaan.
De voorgenomen ontwikkeling is van ondergeschikte aard en is op geen enkele manier
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strijdig met de Structuurvisie Noordoostpolder 2025.
Conclusie
Door de uitbreiding van erven is de ontwikkeling van de bewaarloods mogelijk. Hiermee
wordt bijgedragen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in het landelijk
gebied en de landschappelijke kwaliteit van het landschap. Er wordt voldaan aan alle
gestelde voorwaarden in de structuurvisie Noordoostpolder 2025.
Welstandsnota 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 de bouw van een bewaarloods buiten het bouwblok.
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
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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 dit bestemmingsplan is via een voorwaardelijke verplichting
geregeld dat de groensingels rond de erven worden gehandhaafd.
Voor de bouw van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied gelden bepaalde eisen,
namelijk:
1. Bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied zijn overwegend 10 uitgevoerd in
onderstaande RALkleuren of daarop gelijkende kleuren.
2. Wanneer al een bedrijfsgebouw aanwezig is op het erf dan moet een nieuw
bedrijfsgebouw overwegend zijn uitgevoerd in een toegestane RAL-kleur, die zoveel
mogelijk aansluit bij de kleuren van het al aanwezige bedrijfsgebouw. Aanvullend op
3. Mocht er geen toegestane RAL-kleur zijn, die goed aansluit bij de kleur van het al
aanwezige bedrijfsgebouw, dan wordt een nieuw bedrijfsgebouw overwegend
uitgevoerd in dezelfde kleur(en) als het al aanwezige bedrijfsgebouw.
Vanaf de weg is na aanplanting van de boomsingels niets te zien van het bijgebouw. Er
zal dan ook niets veranderen aan het typische Noordoostpolders bebouwingsbeeld.
Bovendien sluit zowel het agrarisch- als het arbeiderserf na de aanplanting met een
groene omlijsting beter aan bij de bestaande groenstructuren in de omgeving.
Daarnaast wordt qua kleurgebruik ook rekening gehouden met de eisen uit de
welstandsnota. Door de uitbreiding van erven is de ontwikkeling van de bewaarloods
mogelijk.
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Hoofdstuk 4
4.1

M ilieu- en omgevingsaspecten

Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de volksgezondheid en het milieu te
beschermen tegen geluidsoverlast ten gevolge van weg-, spoorweg- of industrielawaai.
In deze wet is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de milieubelastende
functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige
functies.
De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in relatie tot het
opstellen van een bestemmingsplan geldt indien in dat bestemmingsplan
mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere
geluidgevoelige objecten.
Het plan is erfuitbreidingen van agrarisch erf en arbeiderserf. Nieuwe geluidgevoelige
objecten worden hiermee niet mogelijk gemaakt.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot
wegverkeerslawaai en industrielawaai. Spoorweglawaai is in dit geval niet aan de orde,
omdat het plangebied niet nabij een spoorweg ligt.
Wegverkeerslawaai
Met de voorgenomen ontwikkeling worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten in het
kader van wegverkeerslawaai mogelijk gemaakt. Het verkeer zal door de ontwikkeling
niet toenemen.
Industrielawaai
Met de voorgenomen ontwikkeling worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten in het
kader van industrielawaai mogelijk gemaakt.
Conclusie
Het aspect 'geluid' levert geen problemen op bij de voorgenomen ontwikkeling. Er
worden in de toekomst geen werkzaamheden verricht die ernstige geluidshinder
veroorzaken.

4.2

Bodemkwaliteit
Bij het opstellen van bestemmingsplannen is de hoofdvraag of de aanwezige
bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit
als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert
voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren
door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand
still-beginsel. Voor de Noordoostpolder is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar die
aangeeft dat er voor het plangebied geen waarneembare verontreinigingen zijn.
Er is voor het plangebied geen reden om aan te nemen dat de bodem verontreinigd is of
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ongeschikt voor de nieuwe bestemming. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van
de grondsoorten rondom Marknesse. Het plangebied is gelegen op kleigronden.

Afbeelding: grondsoortenkaart
Conclusie
Gelet op het voorstaande zijn er in het kader van dit plan geen belemmeringen vanuit
het aspect bodem. Er is geen reden om aan te nemen dat de bodem verontreinigd is.

4.3

Water
Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van
de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de
normale procedure van de watertoets is toegepast. De procedure in het kader van de
watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Zuiderzeeland geeft een positief
wateradvies. De volledige watertoets is opgenomen in Bijlage 2.
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 moet een aanvraag
voor een wateradvies worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland of telefonisch
contact worden opgenomen.
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 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.
Thema Veiligheid
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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.
Thema Voldoende Water
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige
klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in
een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor
wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten. Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een
versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde
oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op
omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden.
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. De nieuw te bouwen loods heeft een
oppervlakte van 1952 m2. Daarnaast wordt er een weg/verhard pad naar de loods
aangelegd. Verder is het in de nieuwe situatie mogelijk om het bouwvlak volledig te
verharden. Indien de toename van verhard oppervlakte groter of gelijk is aan 2500 m2
dan is compensatie noodzakelijk. In het plan wordt rekening gehouden met de
mogelijkheid dat het verharde oppervlakte toeneemt met 2500 m2. Daarom wordt een
nieuwe erfsloot gegraven, zodanig dat aan de compensatie kan worden voldaan die
nodig is mocht het gehele bouwvlak verhard worden. Gezien de lengte van deze nieuw
te graven erfsloot wordt er voldoende gecompenseerd.
Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van
beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.
Thema Schoon Water
Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak.
Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een
sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen
per dag;
Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke
uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
Hemelwater van onverhard terrein;
Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).
Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct
afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het afgekoppelde verharde
oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de initiatiefnemer
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verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om nadelige gevolgen voor het milieu
te voorkomen dan wel te beperken.
De de initiatiefnemer wordt erop gewezen het plan c.q. de wijziging/uitbreiding te
melden via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl. De AIM
verschaft nadere informatie omtrent milieuregels en maatregelen. Aan de hand van de
door de initiatiefnemer via de AIM aangeleverde gegevens kan het waterschap, voor
zover zij daartoe bevoegd zijn, de initiatiefnemer verder adviseren.
Watervergunning
Naast het graven van een nieuwe erfsloot zal de bestaande erfsloot die nu om het
huidige perceel ligt gedeeltelijk worden gedempt. Hoewel voor het dempen geen
compensatieplicht van toepassing is, is hiervoor wel een watervergunning nodig.
Wellicht ten overvloede is de vergunningplicht ook van toepassing op het graven van de
nieuwe erfsloot. Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning wordt
de initiatiefnemer verwijzen naar de website van Waterschap Zuiderzeeland:
www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl.
Conclusie
In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.
Bovendien moet er een compensatie waterberging zijn bij een uitbreiding groter dan
2.500 m2 verhard oppervlak. Het bouwvlak is groter dan 2.500 m2 . De compensatie
wordt toegepast in de vorm van groene singels en afwatering.

4.4

Luchtkwaliteit
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in
de Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de
bijbehorende bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden
vastgesteld, indien:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer
opgenomen grenswaarde, of
b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt,
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de
desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende
maatregel of een optredend effect, of
c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of
d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per
01-08-2009).
Ruimtelijk-economische besluiten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de
concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet milieubeheer
een grenswaarde bevat, worden niet individueel getoetst aan die grenswaarden. De
effecten van deze projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de
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trendmatige ontwikkeling van de luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL).
Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief 'niet in
betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van
bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM
(Regeling NIBM) zijn uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
NIBM.
Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor
NO2 en PM10. 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. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan
de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Vooralsnog geldt dat:
voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één
ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats
te vinden;
voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten
gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer
hoeft plaats te vinden;
voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1
ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen
Het voorliggende draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. De
luchtkwaliteit zal hierdoor niet in betekende mate verslechteren. Derhalve hoeft niet
nader op het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.
Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het voorliggende plan.

4.5

Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval
er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van
gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. De
wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en
gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn
onder meer kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt
onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of
bewerkt en transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid ('Indeling Leidraad
maatramp') zijn met name ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van
belang. Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met
betrekking tot:
inrichtingen;
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vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.
Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient te worden onderzocht:
Of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten
enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden
risico.
Of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle
inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.
Inrichting
Er worden door het plan geen risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. Wel ligt er in
het plangebied een propaangastank. echter wordt er geen gevoelige functie mogelijk
gemaakt met dit bestemmingsplan en zorgt de ligging van de gastank dus niet voor
problemen bij de ontwikkeling van de bewaarloods.
Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen
In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen buisleidingen waardoor vervoer
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor
In de directe nabijheid van het plangebied vindt geen transport van gevaarlijke stoffen
over weg, water of spoor plaats. Er zijn in dit kader dan ook geen externe
veiligheidseffecten waarmee rekening moet worden gehouden.
Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn vanuit het aspect
externe veiligheid.

4.6

Milieuzonering
Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijven op milieuhygiënische aspecten te
komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. De milieuzonering zorgt voor
voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en
milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn in de
VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering (uit 2009)' bedrijven voorzien van een zone
waar mogelijke nadelige effecten zijn voor woningen. Maatgevend zijn de thema’s geur,
geluid, stof en gevaar. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het
voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten van belang.
Daarnaast mogen bedrijven niet worden beperkt in hun mogelijkheden.
Van omgeving naar plangebied
De erfuitbreidingen van agrarisch erf en arbeiderserf zal geen hinder ondervinden van
functies in de omgeving. Er worden geen nieuwe milieugevoelige objecten mogelijk
gemaakt.
Van plangebied naar omgeving
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt
tot een situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede
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ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden
in ernstige mate wordt aangetast.
In dit geval wordt een agrarisch- arbeiderserf vergroot Dit maakt geen milieubelastende
functie mogelijk. Van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan
ook geen sprake.
Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering levert geen beperkingen op voor het
voorliggende plan.

4.7

Geur
In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is onderzocht of in het
plangebied een goed woon- en verblijfklimaat is gegarandeerd en of het bouwblok van
eventueel omliggende veehouderijbedrijven optimaal blijft benut. Met het voorliggende
plan wordt geen nieuw geurgevoelige object mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan
regelt erfuitbreidingen van het agrarisch erf en het arbeiderserf waarna er plaatst is voor
een extra bewaarloods op het agrarisch erf van maximaal 32 meter breed.
De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid in dieren met en zonder
geuremissiefactor. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te
houden afstanden. In dit geval betreft het geen uitbreiding van veehouderij maar slechts
een bijgebouw ten behoeve van opslag en schoonmaakwerkzaamheden.
Conclusie
Vanuit het aspect geur zijn er geen belemmeringen voor het voorliggende plan.

4.8

Ecologie
Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De
Wet natuurbescherming vormt het juridische kader voor natuurbescherming in
Nederland. De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden en de
bescherming van plant- en diersoorten is vastgelegd in deze wet. Deze wet kan worden
gezien als een vertaling van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een
tweedeling worden gemaakt in gebieds- en soortbescherming.
Uitgangspunt van de wetgeving is een integrale bescherming van de aangewezen
natuurwaarden en -gebieden. Dit betekent dat in beginsel elke aantasting, die
schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen waarden dient te worden
gereguleerd. Dit kan worden omschreven als een algehele zorgplicht. Het is verboden
om, zonder vergunning, projecten of andere handelingen te realiseren / verrichten die
gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op
aangewezen waarden.
Gebiedsbescherming
Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland
speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming.
Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van het
Nederlands Natuurnetwerk (NNN) opgenomen. Een planologische ontwikkeling mag
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geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied.
De loods wordt gebruikt als schoonmaakruimte, ontvangsthal van vrachtwagens bij het
in- of uitladen van dieren en werktuigenberging. Er worden geen dieren in gehuisvest.
Ook de bestaande stallen wijzigen niet. Het voornemen heeft daarmee geen impact op
te beschermen Natura 2000-gebieden, ook niet in de vorm van stikstofdepositie. Gelet
op de afstand tot het gebied, de kernopgave van het gebied en de aard van de geplande
ingreep wordt onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet
natuurbescherming niet nodig geacht.
Soortbescherming
De Wet natuurbescherming regelt ook de bescherming van in het wild voorkomende
inheemse planten en dieren. Het doel is om beschermde flora- en faunasoorten te
beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat beschermde
soorten in het geding komen. Indien dergelijke soorten aanwezig zijn en door de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een ontheffing
aangevraagd worden.
Het bestemmingsplan regelt de erfuitbreidingen van het agrarisch erf en het arbeiderserf
waarna er plaatst is voor een extra bewaarloods op het agrarisch erf van maximaal 32
meter breed. De locatie waar de bewaarloods gepland is, is momenteel in gebruik als
agrarisch gebied, daarom zijn hier geen beschermde soorten te verwachten.
Om biodiversiteit te waarborgen worden landschappelijke aanpassingen gedaan op en
rondom het erf. Aan de oostzijde van het perceel wordt in het verlengde van de linker
pluimveestal een boomsingel geplant, naast de op te richten loods, die aan sluit op de
belijning van de boomsingel voor op het perceel. Ook aan de achterkant van het perceel
wordt een singel geplant, die aan sluit op de andere boomsingels. De inrichting haakt
daarmee aan op de bestaande boomsingels, waarmee het visueel als het ware één
geheel wordt. Het bouwblok leunt visueel op het naastgelegen boomsingels en valt
daarmee weg in het landschap. Het geheel versterkt de ruimtelijke kwaliteit van het
bedrijf en de omgeving. De aanplant zal bestaan uit streekeigen bomen en bosschage,
overeenkomstig de bomen voor op het perceel.
Het oprichten en gebruik van de loods heeft geen impact op de functies en waarden in
de naaste omgeving. Er worden geen dieren in gehuisvest. Er is dus geen extra geur-,
ammoniak- of fijnstofuitstoot wat tot een hogere milieubelasting zou kunnen leiden.
Conclusie
In het kader van de het aspect ecologie zijn er geen belemmeringen voor het
voorliggende plan.

4.9

Archeologie en cultuurhistorie
Archeologie
In 1992 is het Europese Verdrag van Valletta/Verdrag van Malta gesloten. Bedoeling
van het verdrag is om de archeologische waarden in de bodem zoveel mogelijk te
beschermen door ze in de bodem (in situ) te behouden. Het verdrag heeft in Nederland
geleid tot de Erfgoedwet, welke in 2017 van kracht is geworden. De wet vervangt onder
meer de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De wet verplicht
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gemeenten om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met
belangrijke archeologische waarden die zich in de bodem kunnen bevinden. De
belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn:
archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden
bewaard;
archeologie moet tijdig worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming;
de veroorzaker betaalt de kosten van archeologisch onderzoek en noodzakelijke
volwaardige opgravingen, voor zover die kosten redelijkerwijs kunnen worden
toegerekend aan de verstoorder.
Op de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Noordoostpolder is te zien
dat op de locatie van het plangebied een normale archeologische verwachtingskans
geldt.

Cultuurhistorie
De bestaande woning is geen gemeentelijk monument en is niet als ‘karakteristiek’
aangeduid, hetzelfde geldt voor de schuren.
Conclusie
Er zijn geen belemmeringen vanuit de aspecten archeologie en cultuurhistorie.

4.10

Kabels en leidingen
In of nabij het plangebied bevinden zich geen bovengrondse en/of ondergrondse
leidingen die ruimtelijk relevant zijn op bestemmingsplanniveau.
Conclusie
Het aspect kabels en leidingen leidt niet tot een belemmering van het voorliggende
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plan.

4.11

Milieueffectrapportage
Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het
milieu dient te worden beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een
milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om milieubelangen bij verschillende
ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven. Het
wettelijk kader voor de m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het
daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In het Besluit m.e.r. is
geregeld voor welke plannen en besluiten daadwerkelijk een m.e.r.-procedure doorlopen
moet worden.
Bij het toetsen van plannen en besluiten aan het Besluit m.e.r. zijn er drie
mogelijkheden:
1. m.e.r.-plicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit is het uitvoeren van een
m.e.r.-verplicht;
2. m.e.r.-beoordelingsplicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit moet eerst
worden beoordeeld of het uitvoeren van een m.e.r. verplicht is;
3. vormvrije m.e.r.-beoordeling: het plan of het besluit omvat een
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, maar deze activiteit ligt (ruim) beneden de in
daarvoor in het Besluit m.e.r. opgenomen indicatieve drempelwaarden. Het bevoegd
gezag moet dan een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitvoeren om na te gaan of die
activiteit mogelijk aanzienlijke milieugevolgen zou kunnen hebben. Als uit die
vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat aanzienlijke milieugevolgen op voorhand niet
kunnen worden uitgesloten, moet er alsnog een verplichte m.e.r.-beoordeling
worden uitgevoerd.
Voor activiteiten die niet in het Besluit m.e.r. zijn genoemd, geldt geen m.e.r.-plicht of
(vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht.
Situatie plangebied
In het plangebied is sprake vaan een erfuitbreidingen van het agrarisch erf en het
arbeiderserf waarna er plaatst is voor een extra bewaarloods op het agrarisch erf van
maximaal 32 meter breed. Deze ontwikkeling wordt niet genoemd in onderdeel C van
het Besluit m.e.r.. Het plan maakt erfuitbereiding mogelijk, het aantal woningen blijft
daarmee gelijk.
De bijbehorende drempelwaarden betreffen:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
De voorgenomen ontwikkeling waar dit bestemmingsplan in voorziet blijft ver beneden
de drempelwaarden zoals hiervoor genoemd. Doordat dit aantal ruimschoots beneden
de drempelwaarden blijft is er geen sprake van een m.e.r.-plichtige activiteit. Echter,
zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten
geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.
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In het kader van de voorbereiding is geconstateerd dat het plan niet binnen een
kwetsbaar of waardevol gebied ligt. Tevens is gebleken dat geen sprake is van
negatieve effecten op deze gebieden. Gelet op de kenmerken van het project, de
locatie van het project en de kenmerken van de potentiële effecten, zullen geen
belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander wordt tevens bekrachtigd in
dit hoofdstuk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de milieu- en omgevingsaspecten.
Conclusie
Op grond van het voorgaande kan voor alle relevante milieuaspecten worden
geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten en
dat het niet noodzakelijk is om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren of een
milieueffectrapportage op te stellen.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische aspecten

Algemeen
Type bestemmingsplan
De Wro en het Bro maken het mogelijk een bestemmingsplan op verschillende
manieren vorm te geven. Grofweg kan gekozen worden uit de volgende planvormen:
een traditioneel gedetailleerd bestemmingsplan. Een dergelijk plan legt het
beoogde gebruik van gronden en opstallen en de bebouwingsmogelijkheden van de
in het plan opgenomen gronden gedetailleerd vast. De methodiek wordt wel ingezet
om bestaande situaties te conserveren, maar wordt ook gebruikt om beoogde
nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te sturen;
een globaal bestemmingsplan dat nader moet worden uitgewerkt. In een dergelijk
bestemmingsplan worden een of meerdere bestemmingen opgenomen, die later
moeten worden uitgewerkt. Wordt veelal toegepast in gevallen waar de ontwikkeling
van een gebied op hoofdlijnen bekend is, maar waar de concrete invulling nog moet
volgen;
Een globaal eindplan. In deze planvorm wordt het ruimtelijk en functioneel
streefbeeld in globale zin vastgelegd;
Een mix van bovenstaande planvormen afhankelijk van de specifieke problemen.
Naast dit onderscheid, dat is gebaseerd op de techniek van bestemmen, wordt verschil
gemaakt tussen ontwikkelingsgerichte en beheergerichte bestemmingsplannen. Bij de
keuze voor een bepaalde systematiek van bestemmingsregeling speelt een rol wat met
het plan wordt beoogd: beheren of ontwikkelen. Daarnaast speelt een rol of er in een
gebied sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
In het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35 en 35 a en c
Marknesse", waarbij sprake is van een ontwikkeling, is gekozen voor een gedetailleerd
bestemmingsplan.
Wijze van bestemmen
Het uitgangspunt van een bestemmingsplan is om een passende bestemming toe te
kennen aan de gronden in het plangebied. De bestemming bepaalt welke
gebruiksdoelen of functies op grond van een goede ruimtelijke ordening zijn toegestaan.
Bij de keuze voor een bepaalde bestemming is de (gewenste) hoofdfunctie
doorslaggevend. Als het ruimtelijk relevant is of als een bepaalde functie de omgeving
beïnvloedt of daar eisen aan stelt, wordt gekozen voor een specifieke bestemming met
eigen regels bouwen en gebruik.
Het is mogelijk om binnen de hoofdgroepen bestemmingen specifieker te maken door
bijvoorbeeld ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving op te nemen.
Voor bijzondere ondergeschikte functies, die niet onder de algemene
bestemmingsomschrijving vallen en niet conflicteren met de bestemming, wordt
gekozen voor een afzonderlijke functieaanduiding.
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5.2

Inleiding planregels
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de
bijbehorende verbeelding waarop de diverse bestemmingen zijn aangegeven. De regels
en de verbeelding dienen in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 Inleidende regels;
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels;
Hoofdstuk 3 Algemene regels;
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied
van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35 en 35 a en c
Marknesse”. In Artikel 1 Begrippen zijn definities van de in de regels gebruikte
begrippen opgenomen. Hiermee wordt een eenduidige interpretatie van de begrippen
vastgelegd. Artikel 2 Wijze van meten geeft bepalingen hoe onder meer de hoogtes van
gebouwen en de inhoud van gebouwen gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 geeft een omschrijving - de juridische vertaling - van de verschillende in het
plangebied voorkomende en op de verbeelding opgenomen bestemmingen. Bij de
indeling van de bestemmingsregels wordt conform de Standaard Vergelijke
Bestemmingsplannen 2012 een vaste volgorde aangehouden. De regels van een
bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:
a. bestemmingsomschrijving (omschrijving van de toegestane functies en
gebruiksdoelen);
b. bouwregels (regels waaraan de bebouwing dient te voldoen);
c. nadere eisen (regels op grond waarvan nadere eisen aan bouwwerken en de
situering daarvan kunnen worden gesteld);
d. afwijken van de bouwregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder
bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de bouwregels);
e. specifieke gebruiksregels (regels die aangeven welk specifiek gebruik verboden is);
f.

afwijken van de gebruiksregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder
bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels);

g. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden (regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke
omstandigheden een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk is);
h. omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (regels waarbij wordt
geregeld wanneer en onder welke omstandigheden er een omgevingsvergunning
voor het slopen van een bouwwerk noodzakelijk is);
i.

wijzigingsbevoegdheid (regels die aangeven in welke gevallen en onder welke
voorwaarden onderdelen van het plan gewijzigd kunnen worden).

Hoofdstuk 3 Algemene regels
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Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, bestaande uit de anti-dubbeltelregel, de
algemene bouwregels, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels,
algemene afwijkingsregels, algemene wijzigingsregels, algemene procedureregels en
overige regels. Daarnaast zijn regels ten aanzien van archeologie, de bescherming van
monumentale en bijzonder waardevolle bomen.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 zijn regels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor
bouwwerken en gebruik van gronden. Deze artikelen bevatten regels die als doel
hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een nieuw bestemmingsplan vast
te leggen. De "Slotregel" geeft de naam van het bestemmingsplan aan.

5.3

Beschrijving van het plan
Agrarisch (artikel 3)
Het kent de bestemming Agrarisch, binnen deze bestemming wordt het bouwblok
vergroot.
In de planregels zijn algemene bouwregels opgenomen voor de bouw van
hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, zoals erf- en
perceelafscheidingen. Bebouwing dient te worden gerealiseerd binnen de op de
verbeelding aangegeven bouwblokken.
Groen - Erfsingel (artikel 4
Een deel van het perceel krijgt de bestemming 'Groen - Erfsingel'. Het gaat om het
terrein waarvoor in het beplantingsplan ruimte is gereserveerd voor een erfsingel en
bebouwingsvrije ruimte om deze erfsingel. Dit gebied behoort nadrukkelijk niet tot het
achtererfgebied. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor opgaande
afschermende beplanting, een bebouwingsvrije onderhoudsstrook en erfsloten. Tuinen,
erven en paden, waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen zijn ook
toegestaan, maar er mogen geen bouwwerken worden geplaatst. Dit geldt ook voor
vergunningvrije bouwwerken.
Wonen (artikel 5)
Het perceel kent de bestemming Wonen. Via de aanduiding 'specifieke vorm van wonen
– twee woningen toegestaan' is aangeduid waar de woning per perceel gelegen mag
zijn. De inhoud van een woning mag niet meer dan 1.200 m³ bedragen en de
goothoogte van een niet inpandige woning mag in principe niet minder dan 4,5 m en
niet meer dan 6 m bedragen. De gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende
bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m² bedragen.

5.4

Handhaving
Bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen: burgers, ondernemers en de overheid
zelf. Het is een juridisch kader voor burgers en ondernemers waaruit kan worden
afgeleid wat de eigen bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn, maar ook wat de
planologische mogelijkheden in juridische zin zijn op percelen in de directe omgeving.
Aan de andere kant kan de gemeentelijke overheid naleving van bestemmingsplannen
afdwingen als er sprake is van gebruik en/of bebouwing die niet in het
bestemmingsplan passen.
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In het kader van de bedrijven- en milieuinventarisatie is voorafgaand aan het in
procedure brengen van het bestemmingsplan onderzocht in hoeverre de functies die in
het plangebied voorkomen in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan
en bij geconstateerde afwijkingen eventueel gelegaliseerd kunnen worden. Er zijn geen
afwijkingen geconstateerd.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35 en
35 a en c Marknesse' betreft een zelfstandig bestemmingsplan ter vervanging van de
geldende beheersverordening voor het betreffende perceel. Er is hiertoe een anterieure
overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer gesloten en er hoeft daarom
geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, opgesteld te worden. De
initiatiefnemer is verantwoordelijk voor alle financiële kaders waaronder de
exploitatiebijdrage, kosten voor de sloop van de landschapsontsierende bebouwing, de
realisatie van de nieuwe bebouwing, het landschappelijk inpassen van de gehele locatie
en mogelijke planschade die kan voortvloeien uit de voorgenomen ontwikkeling. Tevens
worden in de overeenkomst de taken en verplichtingen van de partijen, alsmede de
fasering opgenomen.
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Hoofdstuk 7

M aatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35 en 35 a en c
Marknesse"wordt conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voorbereid met de
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat er
gelegenheid wordt gegeven voor het indienen van zienswijzen. Het plan zal gedurende
zes weken ter inzage liggen.
Met de buurman van perceel Kleiweg 35a heeft de initiatiefnemer overeenstemming
bereikt over de voorgenomen ontwikkeling. Ter compensatie van de te bouwen loods
wordt een deel van het erf van perceel Kleiweg 35 geschonken aan het perceel 35a.
Ook zijn er verdere afspreken gemaakt over de inrichting van de erven. Deze afspraken
zijn opgenomen in Bijlage 3.
Het bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro
voorgelegd aan het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. De
vooroverlegreacties zijn in dit bestemmingsplan verwerkt.
mei 2018.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Principeverzoek
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Bijlage 2 Watertoets
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datum
20-7-2017
dossiercode 20170720-37-15692

Geachte heer/mevrouw stefan,
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) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl
_________________________________________________________________________
Uitgangspuntennotitie normale procedure
1. Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.

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

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

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

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

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 1952
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.
Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.
* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied

verschillen.
Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).
Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.
Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.
Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.
Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te
bespreken.

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

●
●
●

een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.
De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) 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.

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:
- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.
Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.
Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:
Het ontwerp van de watergang inclusief talud:
●
●
●
●
●

Begroeiing in de watergang;
Breedte watergang van insteek tot insteek;
Bodemgrondslag;
Hellingsgraad;
Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:
●
●
●

Begroeiing rondom het onderhoudspad;
Breedte onderhoudspad;
Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang
dient in het geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:
●
●
●
●
●
●

Bodembreedte van minimaal 1 meter;
Diepte van minimaal 1,2 meter;
Waterbreedte van minimaal 7 meter;
Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:
Het ontwerp van de watergang inclusief talud:
●
●
●
●
●
●

Bodembreedte;
Breedte watergang van insteek tot insteek;
Diepte;
Doorvaarhoogte;
Hellingsgraad onderwatertalud;
Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

●
●
●
●
●

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
Bodemgrondslag;
Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
Taludhelling.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de
beschoeiing zelf.
2.2.3 Anticiperen op watertekort
Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.
Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.
Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.
Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.
2.3. Thema Schoon Water
2.3.1 Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.
Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door
ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van
ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij
compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua
abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor
niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.
[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en
ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide
typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch
functioneren.
Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).
Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.
In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep

(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]
2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.
Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.
Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap.[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]
2.3.3 Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.
Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.
Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.
Randvoorwaarde(n)
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.
In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).
Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.
Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.
In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het

waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding
___________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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Bijlage 3 Overeenkomst buren
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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35 en 35 a en c
Marknesse met identificatienummer: NL.IMRO.0171.BP00604-VS01 van de gemeente
Noordoostpolder;

1.2

verbeelding
de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied,
Kleiweg 35 en 35 a en c Marknesse

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

ander-werk
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;

1.7

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

1.8

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

1.9

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

1.10

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

1.11

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;

1.12

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;
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1.13

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.14

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15

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

1.16

bijbehorend bouwwerk
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;

1.17

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

1.18

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

1.19

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;

1.20

dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

1.21

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;

1.22

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;

1.23

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;

1.24

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.
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1.25

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);

1.26

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;

1.27

voorerfgebied
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.28

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

1.29

woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.
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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
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peil.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3

Agrarisch

3.1

Bestemmingsomschrijving
1. De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijvigheid;
in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf,
in de vorm van een intensieve veehouderij, uitsluitend binnen
bebouwingsvlakken waarin op de verbeelding de aanduiding "intensieve
veehouderij toegestaan” voorkomt, en elders uitsluitend als tweede tak,
b. instandhouding van de openheid van het landschap;
c. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
verkavelingspatroon;
d. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij
behorende erfsloot;
e. extensieve openluchtrecreatie, zoals kavelpaden, en
f.

sloten en andere watergangen.

2. Onder bedrijven als bedoeld in lid 1 zijn detailhandelsbedrijven niet begrepen, tenzij
het detailhandel betreft, als ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse
voortgebrachte producten en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit), met een
maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m².
3.2

Bouwregels

3.2.1

Toegestane bebouwing
Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bebouwing worden gebouwd ten behoeve van
de onder lid 3.1 genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing zijn
begrepen, ten hoogste één woning zijnde de bedrijfswoning, en daarbij behorende
bijgebouwen.

3.2.2

Voorwaarde voor het bouwen

3.2.3

Bouwen
Voor het bouwen van bebouwing als bedoeld in lid 3.2.1, gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de afstand van gebouwen binnen het bouwvlak tot het hart van de erfsloot mag niet
minder dan 14 meter bedragen;
c. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd binnen een strook van 25 meter
vanaf de aan de weg zijde gelegen grens van het op de verbeelding aangegeven
bebouwingsvlak;
d. de afstand van de bedrijfswoning tot de weg mag niet minder dan de bestaande
afstand bedragen;
e. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen;
f.

de dakhelling van de bedrijfswoning mag niet minder dan 30º en niet meer dan 60o
bedragen;
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g. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5
meter en niet meer dan 6 meter bedragen, met dien verstande dat indien de
bestaande goothoogte minder dan bedraagt de goothoogte niet minder dan de
bestaande goothoogte mag gedragen;
h. de hoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 meter
bedragen;
i.

de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde bedrijfswoning behorende
vergunningsplichtige bijgebouwen mag niet meer dan 120 m2 bedragen;

j.

bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 meter achter het verlengde van
de voorgevelrooilijn van de betreffende bedrijfswoning;

k. de gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van gebouwen ten behoeve van intensieve
veehouderij mag binnen elk bouwvlak niet meer dan 2.500 m2 bedragen;
l.

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

m. voor zover niet anders in dit lid is bepaald, mogen de goothoogte en bouwhoogte,
inhoud, dakhelling en oppervlakte van niet meer of minder bedragen dan in de tabel
hierna is aangegeven:

3.2.4

Bouwwerken

max. goothoogte

max. hoogte

bedrijfsgebouwen

8,5 m

11 m

kassen

6m

10 m

bijhorende bouwwerken

3,5 m

6m

bouwwerken voor mestopslag

-

6m

silo's

-

20 m

erf- en terreinafscheidingen voor de
voorgevelrooilijn

-

1m

overige erf- en terreinafscheidingen

-

2m

overige ander bouwwerken, geen
gebouw zijnde

-

4m

overige andere bouwwerken, buiten
bebouwingsvlak

-

1,5 m

Toegestane bebouwing buiten het bouwvlak
Op de grond als bedoel in lid 3.1 mogen ander bouwwerken, hieronder niet begrepen
bouwwerken voor mestopslag, sleufsilo's en andere silo's en boogkassen, buiten het
bouwvlak gebouwd worden.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Afwijking silo's en bassins buiten bouwvlak
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.2.4
voor het bouwen van mestsilo's, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 4,5
meter en voor het bouwen van sleufsilo's, spoel- en waterbassins waarvan de hoogte
niet meer mag bedragen dan 2 meter, buiten het bouwvlak op een afstand van ten
hoogste 30 meter vanaf de achterzijde van het bouwvlak.
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3.3.2

Afwijking mestverwerking en mestbewerking
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, voor
het bewerken en verwerken van mest met behulp van een mestvergistingsinstallatie ten
behoeve van het verkrijgen van biogas, mits:
er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf,
de mestbewerking en mestverwerking ten behoeve van het verkrijgen van biosgas
geen zelfstandige bedrijfsactiviteit betreft,
in geval van co-vergisting uitsluitend producten worden bewerkt die zijn vermeld op
de positieve lijst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en
is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap door
middel van afschermende erfbeplanting.

3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Parkeren
Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient plaats te vinden binnen het erf.

3.4.2

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.
3.4.3

Voorwaardelijke verplichting erfsingel
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 3.1
opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een
erfsingel conform het voor Kleiweg 35 in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan, met
bijbehorende inrichtingstekening.
In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig
de in lid 3.1 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
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erfsingel conform het voor Kleiweg 35 in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan, met
bijbehorende inrichtingstekening.
3.4.4

Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het ophogen
van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente bollenteelt.

3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1

Afwijking kamperen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1,
3.2.1 en 3.2.4 ten behoeve van het:
a. binnen het bouwvlak waar sprake is van een hoofdactiviteit agrarisch, gebruiken van
gronden als standplaats voor ten hoogste 15 kampeermiddelen, in de periode van
15 maart t/m 31 oktober,
b. en uitsluitend binnen het bouwvlak bouwen van daarbij behorende, niet voor
bewoning bestemde gebouwen, zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken, tot
een goothoogte en hoogte van 3 meter respectievelijk 5 meter en een inhoud van
50 m3,
mits: is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap
door middel van afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de
breedte van de erfbeplanting niet minder dan 6 meter mag bedragen.

3.5.2

Afwijking ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, ten
behoeve van het gebruiken van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen binnen een
bouwvlak en uitsluitend als tweede tak, voor het volgende niet-agrarisch gebruik:
a. loonwerk- en veehandelbedrijven;
b. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van
maximale 100 m2;
c. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis, een terras, een
speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van
maximale 100 m2;
d. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
e. opslag en stalling van caravans, campers en boten, etc.;
f.

kunstnijverheid, ateliers en musea,

g. (kinder-)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximale 100 m2 , en
h. detailhandel gerelateerd aan het onder c en f genoemde ander gebruik tot een een
maximale vloeroppervlakte van 100 m2.
Bij het afwijken dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
1. 1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een
maximum oppervlakte van 2000 m2 ,
2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en
bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd,
3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere
verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden,
4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bouwvlak op eigen
terrein plaats te vinden;
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5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in open lucht
plaatsvinden, en
6. het andere gebruik dient qua aarde en schaal te passen bij de specifieke
kwaliteiten en schaal van de omgeving, met name op het gebied van visuee
aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties.
3.6

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

3.6.1

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden en algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden) op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij
aangegeven andere werken en werkzaamheden uit te voeren:
Gronden met de bestemming

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Agrarisch

+

+

+

+

+

+

+

+

*

* = omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden vereist.
+ = activiteit is zonder meer toegestaan.
- = activiteit is zonder meer uitgesloten.
a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen anders dan ten behoeve van in- en uitritten,
b. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, en het ophogen en egaliseren van
gronden,
c. aanleggen van watergangen, sloten en andere waterpartijen,
d. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en
de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur, tenzij
daarvoor een bouwvergunning is vereist,
e. diepploegen, zijnde het extra diep – circa 0,5 m of meer – omploegen,
f.

vellen en rooien van houtopstanden,

g. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen,
h. bebossen of anderszins beplanten met hoogopgaande houtige gewassen en
boswallen, waaronder begrepen het kweken en telen van (laan)bomen, met
uitzondering van erfsingel, wegbeplanting en laagblijvende houtige gewassen,
i.

3.6.2

het vellen en rooien van bestaande erfsingels en het aanplanten van nieuwe
erfsingels bij erfvergroting. Voorts geldt dat werken en werkzaamheden slechts
toelaatbaar zijn, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de
daarvan te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in die
artikelen bedoelde gronden niet onevenredig wordt aangetast dan wel de
mogelijkheden voor herstel van de waarden of functies niet onevenredig wordt
verkleind.

Uitzonderingen plicht tot omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken,
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
Het in lid 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken van en
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werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en het onderhoud,
b. op en in gronden die binnen agrarische bouwpercelen zijn begrepen,
c. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten,
d. waarvoor een monumentenvergunning is vereist inzake de Monumentenwet 1988,
e. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet
f.

Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken,

g. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het
bestemmingsplan,
h. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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Artikel 4

Groen - Erfsingel

4.1

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.

4.2

parkeervoorzieningen.

Bouwregels
Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden.
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Artikel 5

Wonen

5.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij
behorende sloot, aan de zijgrenzen en de achtergrens van het bestemmingsvlak,
c. kleinschalige agrarische activiteiten op voormalige agrarische erven zoals het
kweken van fruit, groente, (sier)heesters en het houden van dieren.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Toegestane bebouwing
Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend gebouwd worden:
a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

5.2.2

Bouwen
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. in een bestemmingsvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan het
aantal dat op de verbeelding met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is
aangegeven;
b. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een strook van 40 m vanaf de
aan de wegzijde gelegen grens van het op de verbeelding aangegeven
bestemmingsvlak;
c. voor het bouwen van woningen met op de verbeelding de nadere aanduiding
'specifieke vorm van wonen - voormalige arbeiderswoning' gelden de volgende
bepalingen:
1. woningen mogen uitsluitend aaneen worden gebouwd;
2. het aantal woningen mag niet minder bedragen dan 50% van het aantal dat op
de verbeelding met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is
aangegeven;
3. de afstand van een woning tot de weg mag niet minder bedragen dan de
bestaande afstand;
4. de afstand van gebouwen tot de niet aan de weg gelegen bestemmingsgrens
mag niet minder dan 3 meter bedragen;
5. de inhoud van een woning mag niet meer dan 600 m3 bedragen, doch niet
meer dan 1.000 m3 indien woningen worden samengevoegd;
6. de goothoogte en hoogte van een woning mag niet meer dan 3,5 respectievelijk
8 meter bedragen;
7. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
bedragen;
8. de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde woning behorende
vergunningplichtige bijgebouwen mag niet meer bedragen dan:
60 m2,
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80 m2, mits de oppervlakte van het bij de woning behorende gronden
binnen het bestemmingsvlak ten minste 1.000 m2 bedraagt,
120 m2, mits de oppervlakte van het bij de woning behorende gronden
binnen het bestemmingsvlak ten minste 3.000 m2 bedraagt, en
mits de bij een woning behorende gronden als bedoeld in lid 4.1, voor ten minste 50%
onbebouwd blijven;
9. een aanbouw mag worden gebouwd, over de gehele achtergevelbreedte en de
zijgevel, waarbij de totale diepte van de woning en de aanbouw maximaal 12
meter mag bedragen.
d. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 meter achter het verlengde van
de voorgevelrooilijn van de betreffende woning;
e. de goothoogte en hoogte van aanbouwen, bijgebouwen en de hoogte van andere
bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
Bouwwerken

Maximale goothoogte Maximale hoogte

Aanbouwen

3,5 meter

Bijgebouwen

3,5 meter

6 meter

Pergola's en overkappingen

3 meter

Erf- of terreinscheidingen voor de
voorgevelrooilijn

1 meter

Overige andere bouwwerken

2 meter

f.

in afwijking van het bepaalde onder c tot en met e geldt dat afwijkingen in maten en
afmetingen, zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp
van dit plan, gehandhaafd mogen worden, met uitzondering van het bepaalde onder
c, punt 8 en de maximale hoogte voor bijgebouwen als bepaald onder e.

5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1

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;

5.3.2

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;
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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.
5.4

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 5.1, ten
behoeve van de uitoefening van beroeps- en bedrijfsactiviteiten in een woning en daarbij
behorende bijgebouwen, door de bewoner van de betreffende woning, mits:
a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten, die in de van deze regels deel
uitmakende Bijlage 1 zijn opgenomen en/of het betreft het bieden van
overnachtingsmogelijkheden in uitsluitend de woning;
b. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van beroeps- en
bedrijfsactiviteiten binnen een woning en de daarbij behorende bijgebouwen, in
voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening
van een 'vrij' beroep als bedoeld in lid 4, niet meer bedraagt dan 30% van de totale
vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen,
en niet meer bedraagt dan 60% van de totale vloeroppervlakte bijgebouwen, en in
ieder geval niet meer dan 75 m2;
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van
goederen ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteiten plaatsvindt;
e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de
verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
1. het parkeren ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteiten zoveel
mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden, en
2. behoudens in- en uitladen, geen beroeps- en bedrijfsactiviteiten in de openbare
ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden;
f.

de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals
reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving
niet onevenredig aantasten.
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

Algemene regels

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 7

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 voortgebrachte producten en/of in
AGF (aardappelen, groente en fruit);
d. 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:
e. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger
wonen dan wel onzelfstandige woonruimte.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

8.1

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 9

Algemene wijzigingsregels

9.1

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 ruimtelijke 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 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.
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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 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 35
en 35 a en c Marknesse.

mei 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)
5%
10%
10%
5%
10%
10%

Soortkeuze boom

Latijnse naam

haagbeuk
winterlinde
eik
veldesdoorn
els
gewone esdoorn

Carpinus betulus
Tilia cordata
Quercus robur
Acer campestre
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus

Maat (hoogte
in cm)
60 - 100
80 - 100
80 – 120
60 – 100
80 - 100
80 - 100

Bijzonderheden

verdraagd schaduw
heeft licht nodig
verdraagd lichte schaduw
struikvormige boom
snelle groeier
verdraagd schaduw

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik

Latijnse naam

rode kornoelje
gele kornoelje
gewone liguster

Cornus sanguinea
Cornus mas
Ligustrum vulgare

Hazelaar
vogelkers

Corylus avellana
Prunnus padus

50 - 80
50 - 80

5%

Kardinaalmuts

60 - 100

5%
5%
5%

Hondsroos
gelderse roos
wegedoorn

Euonymus
europaea
Rosa canina
Viburnum opulus
Rhamnus
cartharticus

5%
5%
5%
10%
5%

•
•

Maat (hoogte
in cm)
50 - 80
50 - 80
60 - 100

50 - 80
50 - 80
60 -100

Bijzonderheden

verdraagd schaduw
verdraagd schaduw
houdt ’s winters lang
blad
verdraagd schaduw
wordt boom met
bloemen
zonnige standplaats
zonnige standplaats
zonnige standplaats
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.

bebouwingsvrije ruimte

nieuw te realiseren erfsingel

conform erfsingelbeplantingsplan

2 m hart sloot, 6 m singel , 6 m vrije ruimte

toekomstige uitbreidingsruimte
6m
nieuw te realiseren erfsingel

2 m hart sloot, 6 m singel , 6 m vrije ruimte

6m

bebouwi
ngsvr
i
j
er
ui
mt
e

conform erfsingelbeplantingsplan

2m

6m
6m

2m

Maatwerk singel;

enkele rij solitaire bomen

levert op afstand beeld op

van gesloten singel
nieuwe loods

bebouwi
ngsvr
i
j
er
ui
mt
e

Voorstel nieuwe kavelsloot
hart op nieuwe erfgrens

Erfsingel bestaand

conform erfsingel beplantingsplan

4m

nieuwe kavelsloot

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

uitbreiding arbeiderserven
2m
Erfsingel bestaand

35 TR
Erfsingel arbeiderswoningen
bestaand 3 m

35A

Tuinzijde, aanzicht erf
vrijhouden van bebouwing

35

Tuinzijde, aanzicht erf en
gave Wieringermeerboerderij
bij voorkeur vrijhouden van bebouwing

36
38
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plaats:

eenheid:

Marknesse

ONTWIKKELING

Kleiweg 35 en 35a
onderwerp:

Erfuitbreiding
Inrichtingsvoorstel

dat:

05-01-2018

get:

AvdB

gez:
cluster:

SCHAAL:

1: 500

formaat:

A1

Ruimte

