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TOELICHTING

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Oosterringweg 36 te Luttelgeest ligt het perceel van een glastuinbouwbedrijf. 
Wegens teruglopende resultaten in deze sector heeft het bedrijf gezocht naar 
nieuwe markten. Op basis hiervan is naast de handelskwekerij en groothandel in 
bloemen (de Orchideeënwinkel) en planten al gestart met detailhandel en een 
koikwekerij. De eigenaar van het bedrijf heeft het plan opgevat om op de locatie een 
recreatiebedrijf op te zetten. Dit bedrijf draait om (gedeeltelijk indoor) visvijvers, 
met daarbij een aantal dagrecreatieve voorzieningen. Op het buitenterrein worden 
enkele kampeerplaatsen gerealiseerd.

Het ontwikkeling van recreatie op deze plek sluit aan op de ambities van de 
gemeente op het gebied van het verder ontwikkelen van het toeristisch aanbod in de 
oostrand van de Noordoostpolder. Daarom wil de gemeente medewerking verlenen 
aan het initiatief.

De ontwikkeling is op verschillende punten in strijd met het bestemmingsplan (zie 
paragraaf 1.3). Daarom is voor het perceel dit bestemmingsplan opgFesteld. Dit 
bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader, waarbinnen de gewenste 
invulling mogelijk is. Het perceel krijgt hiermee een recreatieve bestemming.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied betreft het perceel Oosterringweg 36 te Luttelgeest. De begrenzing is 
afgestemd op de kadastrale perceelsgrenzen. De ligging en begrenzing van het 
plangebied zijn weergegeven in figuur 1.1.
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Figuur 1.1. De ligging en begrenzing van het plangebied

1.3  Planologische regeling

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is 
vastgesteld op 21 maart 2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan 
weer van toepassing verklaard. Het plangebied valt onder het bestemmingsplan 
Landelijk gebied 2004. Het is hierin bestemd als agrarisch gebied. Binnen deze 
bestemming wordt voorzien in agrarische bedrijvigheid. Gebouwen moeten 
gebouwd worden binnen de aangegeven bouwvlakken. Op het plangebied geldt de 
aanduiding 'staand glas toegestaan'. Binnen deze aanduiding kunnen kassen en 
bijbehorende gebouwen worden gebouwd.

Binnen het plangebied zijn dus mogelijkheden voor grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering en glastuinbouw. Recreatieve ontwikkelingen zijn niet toegestaan.
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1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige 
situatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan en de 
vertaling naar uitgangspunten voor het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de 
uitgangspunten getoetst aan het, voor het plan relevante, beleid op de verschillende 
niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 bevat 
de vertaling van de uitgangspunten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 naar een juridische 
regeling. In hoofdstuk 6 wordt het juridische systeem toegelicht. Ten slotte worden 
in hoofdstuk 7 de maatschappelijk en economische uitvoerbaarheid van het plan 
besproken. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie en beschrijving ontwikkeling

2.1  Huidige situatie

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van een glastuinbouwbedrijf 
dat in het noordwesten van de Noordoostpolder, op de rand van een 
glastuinbouwgebied bij Luttelgeest ligt. Het ligt in een lint van agrarische bedrijven 
en glastuinbouwbedrijven langs de Oosterringweg . Dit is een provinciale 
gebiedsontsluitingsweg. Het perceel maakt feitelijk deel uit van een 
bebouwingscluster, bestaande uit vijf glastuinbouwbedrijven, enkele agrarische 
bedrijven en een grootschalig recreatiebedrijf, de Orchideeënhoeve.

Een luchtfoto van de actuele situatie van het plangebied is weergegeven in figuur 
2.1. Voorop het perceel staat een boerderij die dienst doet als bedrijfswoning. 
Hierachter staat een bedrijfsgebouw, waarin de Orchideeënwinkel is gevestigd. 
Aansluitend op dit bedrijfsgebouw staat een kas met een oppervlakte van circa 9.000 
m2. In het verleden was op het perceel nog ruim 2 hectare aan kassen aanwezig. Het 
achterste deel is onlangs gesloopt. Achterop en voorop het perceel liggen 
waterbassins ten behoeve van de glastuinbouw. Deze zijn nu buiten gebruik. Door 
het waterbassin aan de voorzijde is een tweede inrit gerealiseerd.

Figuur 2.1. Luchtfoto plangebied

Het planologisch agrarisch bouwperceel van Oosterringweg 36 heeft een oppervlakte 
van ongeveer 0,6 hectare. Kassen zijn niet aangewezen als gebouwen en mogen 
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buiten de bouwpercelen worden gebouwd. Op de locatie stond tot voorkort een 
oppervlakte van ruim 2 hectare aan kassen, plus de huidige bebouwing aan de 
voorzijde. Dergelijke oppervlaktes bepalen de schaal van de omgeving. Meer dan de 
helft van de kassen is gesloopt. Er staat nu nog een kas met een oppervlakte van 
8.800 m2. 

2.2  Gewenste situatie

Het initiatief betreft de ontwikkeling van een recreatiebedrijf met visvijvers. Deze 
zijn gedeeltelijk in de bestaande kas en gedeeltelijk hierachter beoogd. Rondom 
deze visvijvers wordt verschillende overnachtingsmogelijkheden/kampeerplaatsen 
voorgesteld. Het programma ziet er in het kort als volgt uit:

De huidige activiteiten:
- handelskwekerij en groothandel bloemen en planten
- koikwekerij

worden uitgebreid met:
- indoor en outdoor visvijvers;
- kampeerplaatsen;
- zwemvijver;
- horeca met visrookplek;
- tuinen met kruiden en seizoensproducten;
- biologische workshops.

De horecavoorziening wordt uitsluitend gebruikt voor de bezoekers en blijft 
eenvoudig. Hier kunnen dranken en eenvoudige maaltijden worden genuttigd. 
Tevens wordt de horecavoorziening gebruikt bij de workshops. Voor de workshops 
wordt gedacht aan het roken en bereiden van vis, vislessen en hengels en vlotten 
maken en voor kinderen, viswedstrijden, bloemstukken maken, enzovoorts.

Het ruimtebeslag van de visvijvers is relatief groot. Desondanks is er sprake van een 
kleinschalig recreatiebedrijf, met ruimte voor maximaal enkele tientallen vissers en 
ongeveer 20 kampeerplaatsen aan het water.  Ook voor de workshops en 
ondergeschikte horecafunctie geldt dat deze kleinschalig blijven.

De beoogde inrichting van het plangebied is opgenomen in Bijlage 1.

De ontwikkeling gaat uit van een recreatieve voorziening met een totale 
perceeloppervlakte van ruim 4 hectare. De visvijvers, de kampeerplaatsen en de 
andere recreatieve voorzieningen worden gedeeltelijk in en gedeeltelijk achter de 
kas gerealiseerd. Achter de kassen (dus buiten het voormalig agrarisch bouwperceel) 
is slechts sprake van een zeer schaarse bebouwing. Er is een horecavoorziening 
centraal op het perceel beoogd. Deze staat gedeeltelijk in en gedeeltelijk buiten de 
kas. In de kas wordt ook nog enige bebouwing gerealiseerd. 
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De maximale oppervlaktes van de functies en de bebouwing is op basis van 
beleidsuitgangspunten bepaald. Hierop wordt in paragraaf 2.7 ingegaan.

Ontgronding
Regels ten aanzien van het afgraven van grote hoeveelheden grond zijn opgenomen 
in de Ontgrondingenwet. Deze wet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere 
materialen uit de Nederlandse bodem. De wet bevat onder meer het verbod om te 
ontgronden zonder vergunning en geeft een niet uitputtende opsomming van de 
voorschriften die aan een vergunning kunnen worden verbonden. Ook kent de wet 
procedurebepalingen en verklaart hij enkele toezichts- en handhavingsbepalingen 
van de Wet milieubeheer van toepassing. De aanvrager voert de ontgronding uit op 
basis van de ontgrondingsvergunning.

2.3  Landschappelijke inpassing

Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden 
ingepast bij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. In 
principe wordt uitgegaan van een inpassing door middel van de, voor Flevoland 
kenmerkende, erfsingels. In de glastuinbouwgebieden wordt deze wijze van 
inpassen minder toegepast. De kassen liggen open in het landschap. De 
oorspronkelijke bedrijfserven aan de wegen zijn vaak nog wel ingepast in erfsingels. 
Dit geldt ook voor het plangebied.

De nieuwe functies achterop het perceel worden ingepast in een erfsingel. Deze 
beplanting is weergegeven in figuur 2.2. Dit zorgt zowel voor beschutting voor de 
recreanten, als voor een groene inpassing van het glastuinbouwgebied als geheel, 
bekeken vanuit het westen. Op deze manier is het bedrijf op een goede manier 
ingepast bij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de omgeving.

De aanleg en instandhouding van de erfsingel is in dit bestemmingsplan 
gewaarborgd door middel van een voorwaardelijke verplichting.

2.4  Verkeerskundige inpassing

Verkeersafwikkeling
De ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of tot onveilige situaties in de 
verkeersafwikkeling. Het plangebied is direct ontsloten op een 
gebiedsontsluitingsweg met ruim voldoende capaciteit voor het recreatiebedrijf. Er 
is bovendien een vrijwel directe verbinding met de Rijksweg A6. Voorts is er sprake 
van een overzichtelijke situatie aan een rechte weg. Door de dubbele inrit/uitrit 
ontstaan er ook op het terrein geen problemen met manoeuvreren. De aansluiting 
op de ontsluitende weg is zo goed geregeld.

De verkeersaantrekkende werking van de voorziening is beperkt tot enkele 
tientallen per dag. Er wordt uitgegaan van maximaal 10.000 à 15.000 bezoekers per 
jaar. Op basis van de kentallen van het CROW kan voor een attractiepark worden 
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uitgegaan 702 verkeersbewegingen per etmaal op basis van 550.000 bezoekers per 
jaar. Dit komt neer op maximaal 20 verkeersbewegingen per etmaal voor 15.000 
bezoekers per jaar. 

Uit informatie van de aanvrager is de maximale capaciteit van de voorziening circa 60 
personen per dag. Op weekenddagen in het hoogseizoen zou dit kunnen leiden tot 
circa 100 verkeersbewegingen per een dag, uitgaande van gemiddeld 1,2 personen 
per auto. De prognoses van de aanvrager gaan uit van circa 30 bezoekers op 
weekdagen in het hoogseizoen, wat resulteert in maximaal 50 verkeersbewegingen 
per dag. Op de Oosterringweg rijden volgens gegevens van de provincie ruim 4.000 
auto's per etmaal. De verkeersgeneratie van de recreatievoorziening zijn op dit 
aantal niet merkbaar. Ook de pieken hebben geen significant effect op de 
verkeersdoorstroming of op verkeershinder.

Een kanttekening hierbij is dat langs en nabij dit deel van de Oosterringweg diverse 
ontwikkelingen plaatsvinden die mogelijk cumulatief wel invloed hebben op de 
verkeerssituatie ter plaatse. Dit is voor het de onderhevige ontwikkeling geen 
belemmering, maar vraagt wel om een integrale visie op de gevolgen en het bieden 
van oplossingen voor eventuele knelpunten voor verkeer en vervoer. Hierbij kan 
gedacht worden aan aanpassingen van de vormgeving van de weg en van de 
aansluitingen, fietsvoorzieningen en voorzieningen voor openbaar vervoer en goede 
parkeervoorzieningen.

Gemeente Noordoostpolder gaat samen met provincie Flevoland werken aan de 
hiervoor genoemde integrale visie. Aangezien dit plan op zichzelf geen relevante 
invloed heeft op de verkeerssituatie, hoeft deze visie niet te worden afgewacht. 

Vooruitlopend op deze integrale visie heeft de provincie Flevoland het nut en 
noodzaak van een linksafvak laten onderzoeken. Uit deze notitie (Bijlage 2) blijkt dat 
de afwikkelingscapaciteit, wachttijden en verkeersveiligheid geen noodzaak geven 
voor een kruispuntmaatregeling. In samenspraak met de provincie is in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening besloten om op basis van de verkeersveiligheid en 
oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers ter plaatse van de ontsluiting een 
middengeleider met oversteekvoorziening toe te passen. Figuur 2.2 is een voorbeeld 
situatieschets van een soortgelijk kruispunt.
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Figuur 2.2. voorbeeld ontsluiting met oversteek fietsers en voetgangers

Parkeren
Op het terrein is voldoende ruimte om te voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid. Aan de voorzijde van het terrein ligt een bestaande 
parkeerplaats en achter de kassen wordt een nieuwe parkeervoorziening aangelegd.

Volgens het gemeente parkeerbeleid wordt bij het opstellen van 
bestemmingsplannen in de regels verankerd dat voldaan moet worden aan de 
parkeernormen van de gemeente. In dit bestemmingsplan is dit geregeld in artikel 7. 
De gemeentelijke Nota Parkeernormen Noordoostpolder vormt daarbij het 
toetsingskader. Op deze manier is gewaarborgd dat er in de toekomst geen 
parkeerknelpunten ontstaan.

2.5  Bedrijfsperspectief

Omdat er sprake is van een vergroting van het agrarisch bouwperceel moet 
gemotiveerd worden waarom de vergroting noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 
het bedrijf. Daarbij wordt ook het toekomstperspectief van het desbetreffende 
bedrijf of activiteit in beschouwing genomen.

Het agrarisch bouwperceel van de Oosterringweg 36 ligt alleen op de voorzijde van 
het perceel, global om de bedrijfswoning en de loods hierachter. Dit heeft een 
oppervlakte van 0,6 hectare. Visvijvers en kampeerplaatsen hebben een relatief 
grote oppervlakte nodig. Het ontwikkelen van het recreatiebedrijf binnen 0,6 hectare 
is dus onmogelijk. Feitelijk is er ook geen sprake van uitbreiding van het 
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bouwperceel, aangezien vrijwel het gehele perceel tot voorkort was bebouwd met 
kassen.

De visvijvers met kampeermogelijkheden en andere voorgestelde recreatieve 
voorzieningen zijn vormen van recreatie die op geen manier concurreren met de 
Orchideeënhoeve. In potentie versterken deze bedrijven elkaar, door het bieden van 
een gedifferentieerd totaalaanbod aan recreatieve voorzieningen. 

De aanvrager is als medeoprichter van de Orchideeënhoeve bekend met de 
recreatiesector. Het bedrijf zal zich richten op iedereen die van vissen en de natuur 
houdt, met speciale aandacht voor het biologische aspect. Het bieden van 
overnachtingsmogelijkheden aan deze doelgroep nabij het Kuinderbos geeft extra 
zicht op een goed bedrijfsperspectief. Nederlanders vissen bijzonder graag. De 
sportvisserij is in Nederland met zo'n 1,8 miljoen deelnemers, waaronder bijna 
500.000 jeugdigen, zelfs één van de grootste vormen van openluchtrecreatie.

Natuurbeleving, het avontuurlijk ontspannen aan de waterkant, vormt voor deze 
groep vaak een belangrijker motief dan het gericht willen vissen op een bepaalde 
vissoort of het beoefenen van een bepaalde vistechniek. Voor de recreatievisser 
dient het viswater in de regel goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Het bedrijf 
speelt op deze aspecten in.

Bovendien blijkt uit het gemeentelijk beleid dat er sprake is van een dynamische en 
sterk in ontwikkeling zijnde toeristisch-recreatieve markt, waarbij een trend 
zichtbaar is naar themarecreatie en arrangementen. Het voorgestelde programma 
sluit hier naadloos op aan.

De agrarische activiteiten op de locatie, zijnde de handelskwekerij en koikwekerij, 
worden afgewaardeerd tot onderschikte nevenfuncties die direct ten dienste van het 
recreatiebedrijf staan. Omwille van de continuïteit van het bedrijf zal er een 
vloeiende overgangsperiode zijn, waarbij de recreatieve functies worden 
uitgebouwd en de agrarische activiteiten worden afgebouwd.

2.6  Gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden

Een belangrijke eis voor niet-agrarische functies in het landelijk gebied is dat deze 
geen belemmeringen vormen voor bestaande agrarische bedrijven. Bij de 
afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 
'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand 
waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. 
Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën. De 
richtafstanden zijn afhankelijk van de aard van het gebied (rustig 
woongebied/buitengebied of gemengd gebied). In dit geval is sprake van een 
gemengd gebied, waarin verschillende (agrarische) bedrijven en woningen naast 
elkaar voorkomen.
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De recreatiefunctie is in principe niet een milieugevoelige functie. Echter, vanuit een 
goede ruimtelijke ordening worden de kampeerplaatsen wel beschouwd. 

Aan weerszijden van het perceel liggen een akkerbouwbedrijf en een 
glastuinbouwbedrijf. Deze vallen onder milieucategorie 2, waarbij een richtafstand 
van 10 meter tot gevoelige functies in een gemengd gebied geldt. De nieuwe 
functies worden allemaal op meer dan 10 meter vanaf de erfgrenzen (en dus de 
bedrijven) voorgesteld. Op basis van het geldende bestemmingsplan kunnen zich 
voorop de naastgelegen percelen ook veehouderijbedrijven vestigen. Een dergelijke 
ligt gelet op de ligging in een glastuinbouwgebied niet in de rede. Bovendien komen 
de kampeerplaatsen op meer dan de voorgeschreven 50 meter vanaf de 
bouwpercelen van de naastgelegen agrarische bedrijven te liggen.

Aan de overzijde van de Oosterringweg liggen een akkerbouwbedrijf met een 
biomassavergistingsinstallatie en een pluimveehouderij. De vergistingsinstallatie 
valt onder milieucategorie 3.2 en de pluimveehouderij onder categorie 4.1. Hierbij 
gelden richtafstanden van 50 en 100 meter in een gemengde omgeving. De nieuwe 
recreatieve activiteiten vinden allemaal achterop het perceel plaats, op minimaal 130 
meter vanaf de genoemde bedrijven.

Er wordt dus voldaan aan de richtafstanden. De ontwikkeling vormt dus geen 
belemmering voor bestaande (agrarische) bedrijvigheid.

2.7  Planuitgangspunten

Algemeen
Het belangrijkste uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het bieden van een 
juridisch planologisch kader waarbinnen het programma, zoals beschreven in 
paragraaf 2.2, mogelijk is. Het perceel krijgt hiervoor een recreatieve 
hoofdbestemming. De mogelijkheden en beperkingen uit het beleidskader en de 
omgevingsaspecten vormen hierbij de randvoorwaarden.

Gebruiksmogelijkheden
De belangrijkste functies van het plangebied worden de dagrecreatieve 
voorzieningen in de vorm van visvijvers en verblijfsrecreatie in de vorm van 
maximaal 25 kampeerplaatsen. Daarbij worden in ondergeschikte mate 
dagreacreatieve nevenactiviteiten (zwemvijver, workshops e.d.), horeca tot een 
maximum van 500 m2 en detailhandel tot een maximum van 200 m2 mogelijk 
gemaakt. De horeca is uitsluitend mogelijk als ondergeschikte activiteit, dus 
ondersteunend aan de hoofdfunctie. De mogelijkheden van De Orchideeënwinkel en 
de koikwekerij worden behouden, maar kunnen alleen als neventak bij het 
recreatiebedrijf worden uitgevoerd.

Er wordt dus gekozen voor een recreatieve bestemming, waarbij de huidige 
agrarische activiteiten alleen als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan.
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Bouwmogelijkheden
De oppervlakte aan nieuwe gebouwen is zeer beperkt. Het gaat om een 
berging/werkplaats achterop het perceel en enkele voorzieningengebouwen 
(horeca, sanitair, ontvangstruimte) die gedeeltelijk binnen de bestaande kas worden 
gebouwd. 

De regels ten aanzien van de bebouwing is afgestemd op het bestemmingsplan 
Landelijk gebied 2004. Uitgaande van de bebouwing zoals ingetekend in Bijlage 1 
wordt uitgegaan van bebouwingspercentage van 25%, inclusief de kas. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van 42273 m2, dus is er een oppervlakte van 10.568 
m2 aan bebouwing mogelijk. De bestaande bebouwing heeft een oppervlakte van 
9.900 m2. Dit betekent dat er verspreid op het terrein nog een gezamenlijke 
oppervlakte van 668 m2 aan gebouwen gebouwd kan worden.

De uiteindelijk positionering van de gebouwen blijft vrij. Voor de overige eisen aan 
gebouwen (hoogten en dakhelling en positionering) wordt aangesloten bij de 
mogelijkheden in het bestemmingsplan voor het landelijk gebied.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale 
ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt 
verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de 
agenda Vitaal Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.

In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is 
ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat 
betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met 
oog voor (trede 1) de onderliggende vraag in de regio, (trede 2) de beschikbare 
ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en (trede 3) multimodale ontsluiting. 

Trede 1: vraag in de regio
Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag voor stedelijke ontwikkelingen te bepalen. 
Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is voorzien. Met de 
regionale ruimtevraag in beeld, kan worden beoordeeld of een voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is 
trede 2 aan de orde. 

De vraag naar nieuwe recreatieve voorzieningen blijkt uit de ambities van de 
gemeente en de provincie op het gebied van recreatie en toerisme. Zoals 
beschreven in paragraaf 2.5 wordt ingespeeld op de trend in de ontwikkeling van 
recreatie in de Noordoostpolder.

Trede 2: de beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijke gebied
Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het 
bestaand stedelijk gebied. Dit kan door op lege plekken de ruimte 'in te vullen', een 
andere bestemming te geven aan een gebied, door herstructurering van bestaande 
terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.

De behoefte aan een dergelijke recreatievoorziening kan niet in het bestaand 
stedelijk gebied worden opgevangen. Voor recreatiefuncties is ligging buiten 
bestaand stedelijk gebied namelijk een voor de hand liggende keuze, vanwege de 
landschappelijke kwaliteiten en de uitloopmogelijkheden in de omgeving. 
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Trede 3: multimodaal ontsloten
In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het 
uitleggebied (in potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Zoals blijkt uit 
paragraaf 2.4 is de locatie passend ontsloten. Nabij het plangebied is ook een 
bushalte aanwezig.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 13 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd 
zijn in het Barro.

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 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.

Omgevingsplan Flevoland 2006
Het provinciaal omgevingsbeleid is opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland 
2006. In dit plan wordt het integrale omgevingsbeleid beschreven voor de periode 
2006-2015 met een doorkijk naar 2030. Het belangrijkste doel van de provincie is het 
creëren van een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. 

Het plangebied ligt in Noordelijk Flevoland. Dit gebied is van oudsher primair op 
landbouw en visserij georiënteerd. Het gebied heeft nieuwe impulsen nodig om het 
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vitaal te houden en kansen te bieden voor een verdere economische ontwikkeling. 
Creativiteit en durf zijn noodzakelijk om toerisme en recreatie te ontwikkelen, om 
de bijzondere waarden van het landschap te versterken en te benutten en om de 
economie van het stedelijk en landelijk gebied, en daarmee de leefbaarheid van de 
kernen, nieuwe impulsen te geven.

Er zijn dus meer recreatieve voorzieningen nodig voor de inwoners van Flevoland en 
voor de toeristen van buiten de provincie. De provincie wil de bijdrage vergroten die 
het toerisme levert aan de economische ontwikkeling van Flevoland en aan de 
vitaliteit van het platteland. De door de provincie gewenste toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen zijn vooral kansrijk in en rondom cultuurhistorische gebieden en 
natuurgebieden. Deze gebieden zijn in het omgevingsplan aangewezen als 
recreatiezone. Het plangebied ligt in de recreatiezone die is ingetekend rondom het 
Burcht Bos. Deze zone is in relatie tot het plangebied gevisualiseerd in figuur 3.1.

Figuur 3.1. Fragment kaart Streefbeeld en ontwikkeling recreatie

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied
De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het 
kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Indien het 
beleidskader van het Omgevingsplan en deze beleidsregel te beperkend blijken voor 
ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de 
provincie bereid dat kader op experimentele basis te verruimen.

Voor dit plan is de beleidsregel te beperkend. De ontwikkeling beperkt zich namelijk 
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niet tot het voormalig agrarisch bouwperceel. Het planologisch regime wordt daarom 
op experimentele basis verruimd. Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen 
gebiedspartners overeengekomen integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, 
waarin een kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond. Dit plan moet 
inzicht bieden in:

de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;
het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, 
landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, extensieve vormen van 
recreatie), bijvoorbeeld door eisen van verevening en randvoorwaarden voor 
nieuwe functies te stellen;
de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt 
omgegaan;
de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering);
de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en 
bijdraagt aan de provinciale opgaven voor de speerpunten.

De ambitie voor het onderhavige gebied is helder, namelijk het ontwikkelen van 
recreatieve functies, zonder afbreuk te doen aan het karakter van het landelijk 
gebied. Dit volgt zowel uit het Omgevingsplan als uit de structuurvisie van de 
gemeente Noordoostpolder (zie paragraaf 3.3). De kwaliteit van het landelijk gebied 
wordt verbeterd door een saneringslocatie een nieuwe invulling te geven die qua 
aard en schaal past in de omgeving en bovendien op een goede manier 
landschappelijk wordt ingepast.

De bestaande situatie vormt voor het initiatief een uitgangspunt. Het betreft een 
glastuinbouwgebied, waarin kassencomplexen voor een belangrijk deel 
beeldbepalend zijn. De nieuwe functies worden voor een deel ondergebracht in de 
bestaande kassen op het perceel. De uitstraling van het geheel is dan ook naadloos 
passend in de omgeving. Bestaande functies worden niet benadeeld door de 
ontwikkeling. Woningen liggen op voldoende afstand vanaf de recreatieve functies 
en bestaande (glastuinbouw)bedrijven worden niet belemmerd. Ook wordt er geen 
afbreuk gedaan aan natuurwaarden in de omgeving. Deze liggen namelijk op meer 
dan 500 meter afstand en het plangebied ligt in een productiegebied, waardoor er 
per saldo geen sprake is van een significante toename van de belasting op 
natuurwaarden.

Zoals beschreven onder 'Omgevingsplan Flevoland 2006' past de ontwikkeling in de 
ontwikkelingsvisie, waarin het gebied is aangewezen als recreatiezone. Het 
ontwikkelen van een recreatieve voorziening in deze zone draagt bij aan de ambities 
van de provincie.

Conclusie
Het plan voorziet in een recreatieve ontwikkeling binnen een voorkeursgebied voor 
de ontwikkeling van recreatie. Dit sluit aan op de ambities van de provincie 
Flevoland.
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3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025
In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van 
de gemeente Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder geschetst. De structuurvisie is 
vooral bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en andere 
partijen als het ware uit te nodigen om te komen met initiatieven en investeringen.

De gemeente stelt dat de toeristisch-recreatieve markt dynamisch is en sterk in 
ontwikkeling. In de dagrecreatie is een trend zichtbaar naar themarecreatie en 
arrangementen. In de verblijfsrecreatie is een trend naar uitersten zichtbaar. Men 
kiest voor ‘basic’ en authenticiteit of juist voor luxe, kwaliteit en innovatie. Natuur 
speelt een belangrijke rol in de recreatiewaarde van een gebied.

De gemeente koestert de ambitie om de toeristisch-recreatieve sector verder te 
ontwikkelen tot een belangrijke economische pijler. Naast versterking en 
kwaliteitsverbetering van het bestaande product worden innovatieve initiatieven 
gestimuleerd, waardoor het aanbod gedifferentieerder wordt en de gemeente zich 
als bestemming onderscheidt.

In de structuurvisie geeft de gemeente aan dat het Kuinderbos en Voorsterbos 
belangrijke recreatiegebieden zijn (zowel dag- als verblijfsrecreatie). De zone rond 
deze bossen heeft dan ook de potentie om door te groeien tot een belangrijke 
recreatieve zone. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in deze recreatieve 
zone. Deze zone is weergegeven in figuur 4.2. Het plangebied is hierop aangeduid 
met een rode cirkel. 
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Figuur 3.2. Plankaart structuurvisie

Het ontwikkelen van een recreatieve voorziening met (overdekte) visvijver en 
andere dagrecreatieve mogelijkheden met daarbij eenvoudige 
kampeermogelijkheden sluit naadloos aan op de trend die de gemeente in de 
structuurvisie beschrijft. De ontwikkeling vindt bovendien plaats in het gebied 
waarin de gemeente mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen van de recreatieve 
sector, nabij een natuurgebied met hoge recreatiewaarde. Het initiatief betreft dus 
een invulling van de ambities van de gemeente op het gebied van recreatie en 
toerisme.

Sociaal Economisch Beleid 2015-2018
De ambitie uit het coalitieakkoord is de toeristisch-recreatieve sector uitdagen 
Noordoostpolder nog meer op de kaart te zetten. Als gemeente vervullen we daarin 
een faciliterende rol. Vanuit het sociaal-economisch beleid is de ambitie 
ondernemers/organisaties uit te dagen en te faciliteren in het hier naartoe trekken 
van meer toeristen en recreanten, de verblijfsduur te verlengen en de 
mogelijkheden om te besteden te vergroten.

Door de schaalvergroting en de daardoor vrijkomende agrarische erven ontstaan er 
mogelijkheden voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen. De vraag naar authentieke 
en unieke producten en belevingen neemt toe. Er is steeds meer

aandacht voor "eerlijke" (streek)producten, duurzaamheid en het platteland. Ook 
rust en ruimte worden gewaardeerd. Wat het bestaande aanbod betreft wordt er 
vooral gestuurd op verbetering van het imago, samenwerking en kwaliteit. Voor 
nieuwe recreatieve ontwikkelingen, op innovatieve activiteiten die passen bij de 
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plattelandstoeristische en cultuurhistorische kenmerken van dit gebied. De oostrand 
van Noordoostpolder en de cultuurhistorische driehoek Nagele-Urk-Schokland zijn 
het meest kansrijk

voor toeristische ontwikkeling, ook gezien de link naar het achterland. Het verbinden 
van Weerribben-Wieden, Waterloopbos, Schokland, Urk en clustering van het 
aanbod is wenselijk.

Zoals beschreven onder het kopje 'Structuurvisie' sluit het initiatief hier naadloos op 
aan.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een 
goede afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele 
hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden 
beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming 
wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand wordt 
gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige 
objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal 
milieucategorieën.

De aanvaardbaarheid van het woonklimaat is afhankelijk van de verwachting. Deze 
norm ligt in een rustige woonwijk anders dan in een gemengde omgeving. Het 
plangebied ligt in glastuinbouwgebied, waar duidelijk sprake is van een gemengde 
omgeving. Immers: hier liggen woning en bedrijven door elkaar.

De recreatiefunctie is in principe niet een milieugevoelige functie. Echter, vanuit een 
goede ruimtelijke ordening worden de kampeerplaatsen wel beschouwd. Aan 
weerszijden van het perceel liggen een akkerbouwbedrijf en een 
glastuinbouwbedrijf. Deze vallen onder milieucategorie 2, waarbij een richtafstand 
van 10 meter tot gevoelige functies in een gemengd gebied geldt. De nieuwe 
functies worden allemaal op meer dan 10 meter vanaf de erfgrenzen (en dus de 
bedrijven) voorgesteld. Omzetting van deze agrarische bedrijfspercelen naar 
zwaardere agrarische bedrijfsvormen ligt niet in de rede, maar wordt niet beperkt 
door de ontwikkeling (zie ook paragraaf 2.2).

Aan de overzijde van de Oosterringweg liggen een akkerbouwbedrijf met een 
biomassavergistingsinstallatie en een pluimveehouderij. De vergistingsinstallatie 
valt onder milieucategorie 3.2 en de pluimveehouderij onder categorie 4.1. Hierbij 
gelden richtafstanden van 50 en 100 meter in een gemengde omgeving. De nieuwe 
recreatieve activiteiten vinden allemaal achterop het perceel plaats, op minimaal 130 
meter vanaf de genoemde bedrijven.

Omgekeerd is het recreatiebedrijf een onderneming uit milieucategorie 3.1, waarbij 
een richtafstand van 30 meter geldt. De (bedrijfs)woningen rondom het plangebied 
liggen op 30 meter of meer vanaf de erfgrenzen van het plangebied.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een 
verantwoorde milieuzonering.
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4.2  Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg 
van verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. 
Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en 
aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als er 
geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, 
dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de 
normen. Er zijn er geen spoorwegen of geluidszoneringsplichtige industrie aanwezig, 
dus alleen het aspect 'wegverkeerslawaai' is aan de orde.

De recreatiefunctie wordt volgens de Wgh niet aangemerkt als geluidsgevoelige 
functie. Het is daarom niet noodzakelijk om aan de geluidsnormen uit de Wgh te 
toetsen of om een hogere waarde voor het perceel vast te stellen. De 
kampeerplaatsen liggen op ruime afstand (van ongeveer 200 meter) van de 
Oosterringweg, achter de bestaande gebouwen. Ter plaatse van deze 
kampeerplaatsen is daardoor geen sprake van geluidhinder als gevolg van 
wegverkeerslawaai. 

Gelet op de relatief beperkte verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling 
(zie paragraaf 2.4) heeft de ontwikkeling ook geen significante invloed op de 
geluidsbelasting van verkeer op de ontsluitende wegen op bestaande woningen. 
Deze woningen staan op gemiddeld 30 meter vanaf de Oosterringweg. Zoals 
beschreven in paragraaf 2.4 is deze toename op de drukste dagen maximaal 100 
verkeersbewegingen op een weg met 4.000 verkeersbewegingen. Op basis van een 
berekening op basis van de Standaard Rekenmethode 1 is de geluidstoename als 
gevolg hiervan minder dan 1 dB. Een geluidstoename van 1,5 dB wordt als niet 
hoorbaar en daarmee niet relevant beschouwd. De geluidstoename als gevolg van de 
visvijvers is, zelfs op de drukste dagen, dus niet hoorbaar.

Vanuit dit aspect bestaan geen belemmeringen voor de recreatieve ontwikkelingen 
die dit plan mogelijk maakt.

4.3  Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de 
effecten van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er 
waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de 
afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 

Proces van de watertoets 
De ontwikkeling is digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap, in dit 
geval het waterschap Zuiderzeeland. Op basis daarvan is in het 
voorontwerpbestemmingsplan een waterparagraaf opgesteld. In het kader van het 
vooroverleg heeft het waterschap een wateradvies uitgebracht. Dit is opgenomen in 
Bijlage 3. 
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Vanwege de specifieke aard van het plan is een nauwe betrokkenheid van het 
waterschap noodzakelijk. Hierna worden per aspect de effecten van het plan op de 
waterhuishouding behandeld. Dit bestemmingsplan wordt overlegd met het 
waterschap.

Wateroverlast
Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil 
zeggen dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen 
worden genomen om de piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of 
bergen van het water door de aanleg van een waterberging of een 
infiltratievoorziening.

Ten opzichte van de huidige situatie is sprake van een toename aan verharding in de 
vorm van gebouwen, paden en een parkeerterrein. Deze oppervlakte is kleiner dan 
2.500 m2 en hoeft daarom niet gecompenseerd te worden. 

Op de locatie wordt een grote oppervlakte open water aangelegd, in de vorm van de 
visvijvers. Deze zijn gekoppeld aan de omliggende watergangen, waardoor deze een 
functie voor waterberging hebben. Het actuele ontwerp van de vijvers en de 
verharding is opgenomen in Bijlage 1. Hiermee voldoet het plan aan het principe van 
waterneutraal bouwen.

Over de exacte uitwerking van het watersysteem vind nog nader overleg met het 
waterschap plaats.

Goed functionerend watersysteem
Rondom het bouwperceel liggen erfsloten of worden erfsloten aangelegd. Het 
waterschap hecht groot belang aan een goed functionerend watersysteem. De 
erfsloten zullen een belangrijke afvoerende functie voor de huisvestingslocatie 
hebben, doordat deze afwateren op de hoofdwatergang aan de westzijde van het 
terrein.

Verder wordt in het wateradvies genoemd dat er sprake is van een opbarstingsrisico 
bij afgravingen van circa één meter (of dieper). Voordat de grond ontgraven wordt 
tot een dergelijke diepte, wordt geadviseerd om gericht onderzoek te doen naar de 
stabiliteit van de bodem. Aangezien de grond wordt afgegraven tot circa 3,5 meter 
onder maaiveld, moet wordt hier in het kader van de ontgrondingenvergunning 
rekening gehouden. In dit geval worden flauwe taluds voorgesteld (1:1,5) waardoor 
het risico op bodeminstabiliteit wordt geminimaliseerd.

Verder wordt geadviseerd om onderzoek uit te voeren naar de bodemkwaliteit en de 
grondwaterkwaliteit. Ook dit onderzoek wordt in het kader van de ontgrondingen 
uitgevoerd.

Verder adviseert het waterschap om door middel van oppervlakkige greppels of een 
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soortgelijke constructie, de vijvers met elkaar te verbinden en vanuit een vijver een 
verbinding te creëren met het omliggende watersysteem. Met de onderlinge 
verbinding kan ten tijde van extreme neerslag het hemelwater intern beter 
verspreid worden. Middels de verbinding met het omliggende watersysteem kan het 
teveel aan hemelwater afgevoerd worden.

Schoon water
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve 
maatregelen te nemen die onkruidbestrijding met behulp van chemische 
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend 
volgens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode 
wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met 
als resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen.

Afvalwater
In de nieuwe situatie zijn er potentieel aanzienlijk meer mensen binnen het 
plangebied aanwezig. Hierdoor wordt een zwaardere belasting op de 
afvalwatervoorzieningen verwacht. De afvoer van afvalwater is een aandachtspunt, 
daar momenteel geen rioleringsaansluiting aanwezig is. Dit zou nu plaats moeten 
vinden op een septic tank. Echter, de gemeente, provincie en het waterschap werken 
momenteel aan een pilot voor aansluiting van riolering voor de Oosterringweg. Het 
plan zal hierop aansluiten. Op deze manier is de afvoer van afvalwater goed 
geregeld.

Naast het afvoeren van huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering is 
mogelijk sprake van het afvoeren van overig (afval)water op het omliggende 
watersysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afvoeren van het teveel aan 
oppervlaktewater van de aan te leggen vijvers op het omliggende watersysteem. In 
het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de initiatiefnemer 
verantwoordelijk om maatregelen te treffen teneinde nadelige gevolgen voor het 
milieu te voorkomen dan wel te beperken.

Hemelwater
In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon 
hemelwater naar een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater 
afkomstig van schone oppervlakken kan worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd 
worden naar het oppervlaktewater. 

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.
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Schoon hemelwater wordt afgevoerd om de kavelsloten rondom het plangebied.

Melding zwemplas
Voor het gebruik van een waterpartij als zwemplas moet een melding bij de 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek worden gedaan.

4.4  Bodem

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is 
voor het nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten 
verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte 
locaties worden gesignaleerd.

De ontwikkeling vindt niet plaats op een locatie die is verdacht voor wat betreft 
bodemverontreiniging. In het kader van de ontgronding en de realisatie van 
gebouwen die verblijfsruimten voor mensen gaan vormen is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vanuit de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen zijn voor de 
voorgenomen ingrepen en het voorgenomen gebruik. Er bestaan geen risico's voor 
de volksgezondheid.

4.5  Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze 
datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, 
wanneer deze in 2019 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, 
bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 
Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te 
vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing 
blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Wanneer de bodem wordt verstoord moeten archeologische resten intact blijven. Als 
dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het 
aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van 
historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van 
Noordoostpolder, vastgesteld door B&W/raad in 2007 en de Erfgoedverordening, 
vastgesteld in 2012 geven inzicht in de te verwachten archeologische waarden 
binnen het plangebied. Een fragment van het de beleidsadvieskaart is weergegeven 
in figuur 4.1. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied gedeeltelijke een lage (groen) 
en gedeeltelijk een middelhoge/gematigde (geel) verwachtingswaarde geldt. De 
verhoogde verwachtingswaarde op het achterterrein heeft te maken met een 
relatief hoge ligging van archeologisch interessante lagen.
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Figuur 4.1. Fragment archeologische beleidsadvieskaart

Binnen de gebieden met een middelhoge/gematigde archeologische verwachting 
geldt dat bij ingrepen groter dan 5.000 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld een 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De ontgrondingen ten behoeve van de 
visvijvers zijn groter en dieper.

In het kader van de ontgrondingen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 
bijbehorende rapportage is opgenomen in Bijlage 4. Uit het onderzoek blijkt dat op 
40 tot 80 centimeter onder het maaiveld dakzanden zijn aangetroffen. Hierin bestaat 
nog een verwachting voor archeologische resten uit de steentijd. Deze worden als 
gevolg van de uitvoering van het plan mogelijk verstoord. Op basis van de resultaten 
van het onderzoek voor geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren.

Een inventariserend veldonderzoek (Bijlage 5) heeft op 6 oktober 2017 plaatst 
gevonden. Tijdens dit inventariserend veldonderzoek, uitgevoerd met behulp van 
boringen, zijn geen archeologische resten (indicatoren) aangetroffen. Het advies uit 
dit vervolg onderzoek is dan ook dan er geen aanvullend onderzoek nodig is. Op basis 
van het onderzoek kan de beschermende regeling overeenkomstig de 
beleidsadvieskaart komen te vervallen. 

4.6  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een 
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. 
Wel zijn karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de 
laanbeplantingen en verkavelingspatronen. In dit geval worden de 
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verkavelingspatronen gerespecteerd en worden erfsingels aangelegd. Zo worden de 
aanwezige karakteristieken gerespecteerd. Het is niet noodzakelijk om nadere eisen 
ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen.

4.7  Ecologie

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met het beleid en de 
wetgeving voor de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen 
strijdigheid ontstaat. Sinds 1 januari 2017 is zowel de bescherming van gebieden als 
de omgang met beschermde soorten geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb) .

Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in een intensief productiegebied, bestemd voor 
glastuinbouwbedrijven. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de 
Weerribben, dat op ruim vijf kilometer afstand ligt. De dichtstbijzijnde EHS-gebieden 
liggen op ongeveer 800 meter ten noordwesten van het plangebied. Het gaat om de 
bosgebieden langs de Kuindervaart.

Het recreatiebedrijf heeft geen verrijkende effecten. Verkeer kan enig effect 
hebben, maar gelet op de ligging nabij de kruising van twee provinciale wegen is een 
toename van verkeersbewegingen in de omgeving als direct gevolg van het bedrijf 
verwaarloosbaar. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde ontwikkelingen 
en de afstand van het plangebied tot beschermde gebieden, kan worden gesteld dat 
dit bestemmingsplan geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de 
omgeving heeft

Soortenbescherming
Het plangebied betreft het bedrijfsperceel van een glastuinbouwbedrijf. Tot 
voorkort stond het vrijwel vol met kassen. Nu ligt een deel van het terrein braak. 
Gelet op de verstoring wordt niet verwacht dat deze kavel een specifiek habitat is 
voor beschermde soorten. In de omgeving is voldoende gelijkwaardig habitat 
aanwezig. Voor de ontwikkeling zijn geen ingrepen in aaneengesloten bebossingen, 
gebouwen of waardevolle watergangen nodig. De uitvoering van het 
bestemmingsplan veroorzaakt geen conflicten met de Wnb

Specifiek moet rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van de 
rugstreeppad, die in de omgeving kan voorkomen. Dit is een zeer mobiele soort is 
die zich snel in pioniersituaties kan vestigen.  Echter, op uit de NDFF (database met 
verspreiding van soorten planten en dieren) blijkt dat  de rugstreeppad niet in de 
omgeving voorkomt. Gericht natuuronderzoek is daarom niet nodig.

Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om alles 
wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten 
en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. In dit kader ook rekening worden 
gehouden met eventuele broedende vogels. Het is verboden om deze tijdens het 
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broeden te verstoren. Conflicten met de Wnb op dit punt zijn te voorkomen door de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Wil men toch tijdens de 
broedtijd aan de slag dan wordt geadviseerd van te voren maatregelen te nemen om 
het broeden van vogels te voorkomen.

4.8  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt 
gevormd door verschillende besluiten en documenten (onder andere Bevi, Bevb, 
Basisnet). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt 
bijgehouden.

Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van het plangebied één risicobron 
aanwezig zijn. Het betreft een propaantank bij het zuidwestelijk gelegen bedrijf. Een 
fragment van de risicokaart en daarop de risicobron met relevante zones is 
weergegeven in figuur 4.2. Hieruit blijkt dat het plangebied buiten het 
invloedsgebied van de propaantank ligt.

Figuur 4.2. Fragment risicokaart

Binnen het plangebied worden geen risicovolle functies voorgesteld. Vanuit de 
externe veiligheid bestaan er dus geen belemmeringen voor het plan.

4.9  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen 
zijn bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te 
hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de 
luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) 
gehanteerd.
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Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt 
in de directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie 
(PM10) van 16 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 9 
µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie 
vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking 
als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is 
veelal het gevolg van een toename van het aantal verkeersbewegingen in een 
gebied. 

Met de NIBM-rekentool is berekend dat pas bij een verkeergeneratie van meer 1.200 
motorvoertuigen per etmaal draagt het plan in betekenende mate bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Van een dergelijke generatie is geen sprake. 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect 
luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit 
aspect heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan.

4.10  Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in 
de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, 
bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen 
van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van de 
hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van 
belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een 
Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen 
relevante zones over het plangebied.
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4.11  Vormvrije mer-beoordeling

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader 
van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of 
mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Wanneer de activiteiten die zijn genoemd in de 
bijlagen van het Besluit m.e.r. zijn opgenomen, maar onder de drempelwaarden 
blijven dient het bevoegd gezag te beoordelen of er mogelijk sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (de kenmerken en 
plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten). Deze 
beoordeling is vorm-vrij, in die zin dat hier geen procedure aan is gekoppeld en er 
geen voorwaarden voor de onderzoekswijze zijn.

Dit plan heeft betrekking op verschillende activiteiten die in het Beluit m.e.r. zijn 
genoemd, namelijk een landinrichtingsproject (D9), de aanleg van een 
kampeerterrein en/of een themapark (D10), ontgronding (D16.1) en een intensieve 
aquacultuur (D28). Voor een landinrichtingsproject geldt als drempelwaarde een 
oppervlakte van 125 hectare of meer, voor onder meer recreatie. Voor een 
kampeerterrein/themapark geldt een aantal bezoekers van 250.000 per jaar en 25 
hectare of meer. De drempelwaarde voor ontgrondingen ligt op 12,5 hectare en voor 
een intensieve aquacultuur moet bij een productie van 1.000 ton per jaar een 
mer-beoordeling worden uitgevoerd.

De ontwikkeling betreft een relatief kleinschalige dagrecreatieve voorziening, die 
gezien kan worden als een themapark, met kampeerterrein. Het aantal bezoekers 
wordt geschat op 10.000 à 15.000 per jaar. De oppervlakte van het plangebied is circa 
4 hectare. De ontgronding is heeft een oppervlakte van minder dan een hectare en is 
bovendien ondiep. Deze ontgronding heeft daarom geen relevante milieueffecten 
op bijvoorbeeld ondergrondse waterstromen, grondwaterstanden, bodemstabiliteit 
en dergelijke. Dit wordt in het kader van de ontgrondingsvergunning nader 
afgewogen. Tot slot is de intensieve aquacultuur, in dit geval de koikwekerij, 
ondergeschikt en zeer kleinschalig. Deze is puur gericht op het voorzien van vissen in 
de vijvers. De drempelwaarde van 1.000 ton per jaar wordt lang niet gehaald. Het 
betreft bovendien een bestaande, vergunde activiteit.

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in 
vergelijking met de plandrempels uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en 
de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende 
milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor het 
bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure 
noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.

Voor de ontgondingenvergunning moet wel een (vormvrije) mer-beoordeling 
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worden uitgevoerd. Dit is het geval wanneer de ontgrondingen niet geheel voldoet 
aan de vrijstellingsmogelijkheden zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (VFL). Dit is het geval.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en 
bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen 
vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

5.2  Toelichting op de bestemming

Recreatie
Het plangebied krijgt de bestemming 'Recreatie'. Binnen deze bestemming wordt in 
hoofdzaak een dagrecreatieve voorziening in de vorm van visvijvers en een 
kampeerterrein met maximaal 25 kampeerplaatsen mogelijk gemaakt. In 
ondergeschikte mate zijn horeca en nevenactiviteiten, zoals dagrecreatie, 
detailhandel en agrarische activiteiten mogelijk. De horeca is gemaximeerd op 500 
m2 en de detailhandel op 200 m2. Er is een bebouwingspercentage van 25% voor de 
gebouwen opgenomen. Hieronder vallen ook de kassen. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg
Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekking bij de planvorming, is op 
basis van de Inspraakverordening van de gemeente inspraak verleend op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Het plan heeft hiertoe van 6 oktober 2016 tot en met 
9 november 2016 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen inspraakreacties 
ingediend. 

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft in deze periode ook het 
vooroverleg plaatsgevonden met de overlegpartners. Door provincie Flevoland en 
Waterschap Zuiderzeeland zijn reacties ingediend. De provinciale reactie betreft een 
mail (Bijlage 6) met een aantal opmerkingen ten aanzien van flora en fauna, 
archeologie, de m.e.r. beoordeling, verkeer en vervoer, geluid en water. Deze 
opmerkingen zijn allemaal verwerkt in deze toelichting. Het waterschap heeft een 
wateradvies gestuurd, dat is opgenomen in Bijlage 3 en verwerkt in paragraaf 4.3.

Vanuit de inspraak en overlegronde bestaan geen belemmeringen om het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van 6 weken ter inzage gelegen. 
Tijdens deze termijn heeft een ieder de mogelijkheid gehad om schriftelijk dan wel 
mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Gedurende deze termijn zijn er 
geen zienswijzen ingediend.

Vaststelling
De college van burgermeester en wethouders heeft het uitwerkingsplan vervolgens 
op 12 November 2018 gewijzigd vastgesteld. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald 
door de financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit 
de Wro van belang voor de economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat 
de gemeente de door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft 
dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen 
directe financiële bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via 
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leges. De initiatiefnemer heeft in paragraaf 2.5 het bedrijfsperspectief beschreven. 
De uitvoerbaarheid van het plan is hiermee voldoende aangetoond.

Grondexploitatie
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, 
omdat het bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De 
grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen met dit 
bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden 
afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door 
overeenkomsten. Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet 
noodzakelijk zijn.

Het bestemmingsplan voorziet niet in bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 
Bro. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten. 
In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van 
het perceel en planschade. Met deze overeenkomst is het kostenverhaal anderszins 
verzekerd. Het stellen van nadere eisen en regels is daarnaast niet noodzakelijk. De 
gemeenteraad besluit bij de vaststelling van het plan dat de vaststelling van een 
exploitatieplan niet nodig is.   
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Kruispuntanalyse N715 - Orchideeën Hoeve 

notitie 

 

 

Documentnummer: 201803016 

Status en datum: definitief 17 april 2018 

Opdrachtgever: Provincie Flevoland 

BIJLAGEN 

I. Uitgebreide resultaten Harders 

Kruispuntanalyse N715 - Orchideeën Hoeve notitie 201803016 

 

Inleiding 

De provincie Flevoland wil graag inzicht in het nut en de noodzaak van een linksafvak op de N715 

ter hoogte van de ontsluiting van het parkeerterrein van De Orchideeën Hoeve (OH). Meetel BV is 

gevraagd om hierin te adviseren. Hiervoor zijn verkeersberekeningen uitgevoerd en is kwalitatief 

gekeken naar andere aspecten dan de verkeersafwikkeling. Op basis van deze resultaten volgt een 

advies over de nut en/of noodzaak van de eventuele verkeersmaatregel. Deze notitie beschrijft 

stapsgewijs de doorlopen stappen. 

 

 

Figuur 1   Studielocatie N715 t.p.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve  
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Uitgangspunten 

Bij deze kruispuntanalyse zijn onderstaande uitgangspunten toegepast: 

- intensiteiten N715 o.b.v. telpunt TI101 (23-2-2017 t/m 31-12-2017 t.h.v. hmp 12.2); 

o kruispunttak N715 tussen OH – N351 opgehoogd o.b.v. telresultaten Meetel 2017: 

 2017: 400 mvt/etm richting OH en 330 mvt/etm richting N351; 

- intensiteiten op afslagniveau Orchideeën Hoeve o.b.v. telling Meetel 2017: 

o weekdagintensiteit 2018 oprijden vanaf OH: 493 pae/etm - 105 pae/uur drukste uur; 

o maatgevende uur 2030 oprijden vanaf OH: 150 pae/uur (expert-judgement); 

o 85% percentiel 2030 oprijden vanaf OH: 100 pae/uur (expert-judgement); 

o Verdeling linksaf en rechtsaf 50/50% (expert-judgement o.b.v. telling Meetel); 

- autonoom groeipercentage 1,5% per jaar (opgave provincie Flevoland); 

- peiljaren: 2018 (basisjaar) en 2030 (toekomstige situatie); 

- voertuigverdeling: 93,7% licht, 0,4% middelzwaar en 5,9% zwaar verkeer (bron: TI101); 

- omrekenfactoren motorvoertuigen naar personenauto-equivalenten: 

o licht verkeer: 1 mvt = 1,0 pae; 

o middelzwaar verkeer: 1 mvt= 1,5 pae; 

o zwaar verkeer: 1 mvt = 2,3; 

- omrekenfactor werkdag naar weekdag: 0,9 (bron: afgeleide uit TI101); 

- 8e drukste uur = 6,8% van werkdagetmaal (bron TI101) en 70% drukste uur OH (vuistregel); 

- Voor intensiteiten per richting zie bijlage I. 

Verkeersgegevens 

Analyse verkeerspatroon N715 

Om meer inzicht te krijgen in het verkeerspatroon op de N715 is een analyse uitgevoerd met de 

achtergronddata van telpunt TI101 (23-02-2017 t/m 31-12-2017). Dit telpunt is net ten oosten 

van de Orchideeën Hoeve gelegen.  

 

Uit de analyse volgen voor 2017 de volgende intensiteiten: 

- gemiddelde intensiteit: 3.770 mvt/etm (weekdag) en 4.134 mvt/etm (werkdag); 

- gemiddelde weekenddagintensiteit: 2.874 mvt/etm; 

- drukste etmaal: 4.847 mvt/etm (woensdag 5 juli 2017); 

- drukste uur: 736 mvt/uur (maandag 17 april 2017 14.00-15.00 uur = 2e paasdag). 

 

Figuur 2 toont voor de etmaalintensiteiten het aandeel per intensiteitsklasse (in %). De rode lijn 

toont de gemiddelde weekdagintensiteit. Uit de tabel is af te leiden dat globaal op 1/3 van de 

weekdagen de intensiteit tussen de 2.000 en 3.750 mvt/etm ligt, op 1/3 van de weekdagen tussen 

de 3.750 en 4.250 mvt/etm en op 1/3 deel tussen de 4.250 en 5.000 mvt/etm. Voor de 

verkeersafwikkeling geeft de intensiteit op uurniveau een betere indicatie.  

 

Figuur 3 toont daarom voor de geregistreerde uurintensiteiten het aandeel per intensiteitsklasse (in 

%). De rode lijn toont de gemiddelde uurintensiteit (157 mvt/uur). Uit de tabel is af te leiden dat 

intensiteit op de N715 globaal in 40% <100 mvt/uur ligt (vooral veroorzaakt door uren in 

nachtperiode). In 45% van de uren ligt de intensiteit tussen de 100 en 300 mvt/uur en in 15% van 

de uren ligt de intensiteit tussen de 300 en 500 mvt/uur, met één geregistreerde uitschieter naar 

736 mvt/uur. 
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Om de robuustheid van de verkeersberekeningen te waarborgen zijn naast berekeningen voor het 

basisjaar 2018 en peiljaar 2030 ook berekeningen uitgevoerd op basis van de maximale 

uurintensiteit (736 mvt/uur) en het 85% percentiel1 (300 mvt/uur) die vanuit registratiejaar 2017 

met het autonome groeipercentage en omrekenfactoren naar pae’s zijn omgerekend naar het 

peiljaar 2030. 

 

 

Figuur 2   Intensiteitsverdeling per etmaal (weekdag) 

 

 

Figuur 3   Intensiteitsverdeling per uur (weekdag) 

 

Analyse bezoekersaantallen Orchideeën Hoeve  

De Orchideeën Hoeve heeft gegevens aangeleverd hoe vaak bepaalde bezoekersaantallen zich 

voordoen. Tabel 1 toont de gegevens. Uit de tabel is af te leiden dat in 91% van de openingsdagen 

minder dan 1.500 bezoekers aanwezig zijn. Omdat de maximale situatie vanuit kostenefficiëntie 

niet maatgevend is kan deze grenswaarde als uitgangspunt gehanteerd worden. Uitgaande van de 

aanname dat 95% van de bezoekers per auto komt met gemiddeld drie personen per auto komt dit 

met 1.500 bezoekers neer op 475 arriverende auto’s die met name in de ochtend arriveren en in 

de middag vertrekken.  

                                                
1 Uurintensiteit die in 85% van de uren niet wordt overschreden (= verkeerskundige maatstaaf). Uitgangspunt is dat de 

situatie in meerderheid van de situaties voldoet. Een piekmoment is vanuit geloofwaardigheid en kostenefficiëntheid niet 

maatgevend. Hierbij geldt dat de overschrijding van 15% van de situaties als vuistregel acceptabel wordt geacht. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook bij de 85% bezetting van parkeerterreinen of gereden snelheid (V85). 
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In de berekeningen is uitgegaan van 400 motorvoertuigen die vanaf de N351 linksafslaan. Dit 

houdt in dat er dan in theorie 75 voertuigen afkomstig zijn uit Luttelgeest. In praktijk zal dit 

aandeel hoger liggen, waarmee de gehanteerde intensiteiten valide zijn. 

 

Aantal bezoekers categorie Aantal dagen per jaar Aandeel per jaar 

0 - 149 Heel rustig 36 10% 

150 - 299 Rustig 60 16% 

300 - 699 Normaal 109 30% 

700 – 1.499 Druk 127 35% 

> 1.500 Heel druk 32 9% 
Tabel 1. Bezoekersaantallen Orchideeën Hoeve  

Gehanteerde intensiteiten 

Voorgaande uitgangspunten en de analyse resulteren in de gehanteerde intensiteiten zoals in tabel 

2 zijn opgenomen. 

 

weglocatie 

2018  

gemiddelde werkdag  

(pae/uur) 

2030 

 gemiddelde werkdag  

(pae/uur) 

2030 

maatgevende werkdag 

(pae/uur) 

etmaal 1e uur 8e uur etmaal 1e uur 8e uur Drukste uur 85% percentiel 

N715 vanaf N351 2.710 238 184 3.240 288 220 575 196 

N715 vanaf Luttelgeest 2.254 198 153 2.695 240 183 525 196 

OH (richting N715) 493 105 74 589 126 88 196 131 
Tabel 2. Gehanteerde intensiteiten kruispuntanalyse 

Verkeerskundige berekeningen 

In deze paragraaf zijn de resultaten van de verkeerskundige berekeningen opgenomen. De nut en 

noodzaak van een kruispuntmaatregel ter hoogte van de Orchideeën Hoeve is bepaald met behulp 

van onderstaande twee methoden die gericht zijn op de verkeersafwikkeling. In de bijlage zijn de 

uitgebreide resultaten van de Harders berekeningen opgenomen. 

 

Intensiteitscriterium van Slop 

De capaciteit van ongeregelde kruispunten (kruispunt zonder maatregel zoals linksafvak, rotonde 

of verkeerslichten) kunnen getoetst worden met het intensiteitscriterium van Slop. Het 

intensiteitscriterium is een methodiek waarmee kan worden bepaald in hoeverre een ongeregelde 

situatie voldoet op basis van de kruispuntvormgeving, de snelheid en de intensiteiten in het 8e 

drukste uur. 

 

Het 8e drukste uur is een algemeen toegepast verkeerskundig uitgangspunt in de 

verkeersafwikkelingsmethodiek . Hiermee wordt voorkomen dat er kruispuntmaatregelen worden 

getroffen voor piekmomenten die zich slechts (zeer) beperkt voordoen. Uitgangspunt is dat het 

soms acceptabel is dat voertuigen even moeten wachten. Hierbij is de algemene vuistregel dat het 

8e drukste uur als kostenefficiënt wordt beschouwd. 

 

Met de methodiek wordt een waarde α-waarde berekend, waarbij er drie mogelijke uitkomsten zijn. 

Daarbij is er voor T-splitsingen zoals bij de ontsluiting van de Orchideeën Hoeve onderscheid in de 

volgende grenswaarden: 

- α-waarde ≤ 1,33: geen maatregel noodzakelijk;  

- 1,33 < α-waarde < 1,67: noodzaak maatregel twijfelachtig; 

- α-waarde ≥ 1,67: maatregel noodzakelijk. 
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Op basis van de uitgangspunten volgen voor het 8e drukste uur de volgende α-waarden: 

- basisjaar 2018: α = 0,86; 

- peiljaar 2030: α = 1,03. 

 

Vanuit de robuustheidsberekeningen volgen de volgende α-waarden: 

- peiljaar 2030 (drukste geregistreerde uur i.p.v. 8e uur): α= 2,62; 

- peiljaar 2030 (85 percentiel uur i.p.v. 8e drukste): α= 1,16. 

 

Op basis van de afwikkelingscapaciteit is het niet noodzakelijk een kruispuntmaatregel te treffen op 

de ontsluiting van de Orchideeën Hoeve op de N715. Enkel bij de maximaal geregistreerde drukste 

uurintensiteit is een kruispuntmaatregel noodzakelijk, maar deze situatie doet zich slechts zeer 

incidenteel voor. 

 

Methode Harders 

Een andere methode om de verkeersafwikkeling te berekenen is de methode Harders. Deze, door 

de Duitse verkeerskundige J. Harders ontwikkelde berekeningsmethode geeft inzicht in de 

verliestijden bij een gegeven verkeersbelasting op een kruispunt zonder verkeersmaatregel. 

 

De berekende verliestijden kunnen als criterium worden gebruikt voor het aanbrengen of 

verwijderen van een verkeersmaatregel zoals een linksafstrook, brede middenberm of 

verkeerslichten. Bij een wachttijd van meer dan 20 seconden tijdens het maatgevende uur is een 

maatregel gewenst. Met de methodiek wordt voor de gehinderde afslagrichtingen een verliestijd 

berekend, waarbij de volgende vijf uitkomsten mogelijk zijn: 

- 0 seconden (geen wachttijd) =  acceptabel; 

- <15 seconden (bijna geen wachttijd) = acceptabel; 

- 15 seconden (kleine wachttijd) = acceptabel; 

- 20 seconden (matige wachttijd) = twijfelachtig; 

- > 20 seconden (lange wachttijd) = niet acceptabel. 

 

Voor de gehinderde afslagrichtingen op het kruispunt volgen de volgende verliestijden: 

 

richting 

Basisjaar 2018 

gemiddelde 

werkdag 

Peiljaar 2030 

gemiddelde 

werkdag 

2030 drukst 

gemeten 

uurintensiteit 

2030 85 percentiel 

gemiddelde 

werkdag 

3 vanaf N715 linksaf 0 sec 0 sec <15 sec 0 sec 

4 vanaf OH linksaf <15 sec <15 sec >20 sec <15 sec 

6 vanaf OH rechtsaf <15 sec <15 sec >20 sec <15 sec 

Tabel 3. Resultaten berekeningen methode Harders 

 

Op basis van de verliestijden is het niet noodzakelijk een kruispuntmaatregel te treffen op de 

ontsluiting van de Orchideeën Hoeve op de N715. Enkel bij de maximaal geregistreerde 

uurintensiteit is een kruispuntmaatregel noodzakelijk, maar deze situatie doet zich slechts zeer 

incidenteel voor. 

Overige aspecten 

Op basis van de verliestijden is het niet noodzakelijk een kruispuntmaatregel te treffen op de 

ontsluiting van de Orchideeën Hoeve op de N715. Enkel bij de maximaal geregistreerde 

uurintensiteit is een kruispuntmaatregel noodzakelijk, maar deze situatie doet zich slechts zeer 

incidenteel voor. 
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Verkeersveiligheid 

De Orchideeën Hoeve trekt vooral verkeer dat lokaal onbekend is (dagtoerisme). Dit betekent dat 

arriverende bezoekers veelal wat zoekende zijn waar men precies moet zijn en kan parkeren. De 

bezoekers arriveren hoofdzakelijk in de loop van de ochtend (na openingstijd 9.00 uur) en vertrekt 

in de loop van de middag (voor sluitingstijd 18.00 uur). 

 

Een eerste visuele beoordeling vanuit Google Maps laat zien dat de Orchideeën Hoeve vanuit beide 

richtingen wel meerdere malen wordt aangeduid, maar dat het arriverend verkeer niet heel 

duidelijk op de gewenste verkeerroute wordt gestuurd (waar is ingang parkeerterrein?). Dit 

vergroot de kans op onverwachte remmende en afslaande voertuigen op de N715 met een risico op 

de hoofdrijbaan. De gemeente Noordoostpolder beaamt dit. De kans op aanrijdingen van verkeer 

afkomstig vanaf  de Orchideeën Hoeve is op basis van de relatief lage intensiteiten en het open 

zicht beperkt. Wel blokkeert de bushalte richting N351 het zicht op naderend verkeer. Vanuit 

Duurzaam Veilig is het in principe niet de bedoeling om ter plaatse van perceelaansluitingen 

kruispuntmaatregelen te treffen. 

 

Een publiek aantrekkende voorziening als de Orchideeën Hoeve vormt echter een uitzondering. Om 

de attentiewaarde ter hoogte van de aansluiting te vergroten en langzaam verkeer de mogelijkheid 

te bieden om in twee keer over te steken (zie hieronder) biedt een middengeleider uitkomst. Deze 

Kosten Efficiënte Maatregel heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Ook de gemeente 

Noordoostpolder ziet een middengeleider als een goede toevoeging. 

 

Op basis van de verkeersveiligheid is een (compacte) kruispuntmaatregel niet noodzakelijk, maar 

heeft uit veiligheidsoverwegingen wel een toegevoegde waarde voor de ontsluiting van de 

Orchideeën Hoeve op de N715.  

 

Oversteekbaarheid 

Ter hoogte van de Orchideeën Hoeve ligt aan de overzijde van de rijbaan N715 een fietspad. 

Daarnaast is aan de overzijde ook een bushalte gesitueerd. Dit betekent dat ter plaatse ook 

bezoekers per fiets en lopend de N715 oversteken aan de kruispunttak richting Luttelgeest. 

 

Om te beoordelen in hoeverre de oversteekbaarheid acceptabel is zijn met het verkeerskundige 

programma Capacito berekeningen uitgevoerd om de gemiddelde wachttijd (inclusief bijbehorende 

classificatie) te berekenen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

- oversteeklengte (= breedte rijbaan 6,5 m); 

- oversteeksnelheid: 

o fietser vanuit stilstand: 2,2 m/seconde; 

o meerdere voetgangers tegelijktijdig: 0,5 m/seconde. 

- reactietijd: 1,0 seconde. 

- intensiteiten: 

o basisjaar 2018 (397 pae/uur); 

o peiljaar 2030 (482 pae/uur); 

o peiljaar 2030 drukste uur (1.100 pae/uur); 

o peiljaar 2030 85 percentiel (393 pae/uur). 

 

De berekeningen geven op basis de uitgangspunten de resultaten zoals opgenomen in tabel 4. 
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verkeersdeelnemer 

Basisjaar 2018 

gemiddelde 

werkdag 

Peiljaar 2030 

gemiddelde 

werkdag 

2030 drukst 

gemeten 

uurintensiteit 

2030 85 percentiel 

gemiddelde 

werkdag 

fietsers 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 

voetgangers 18 sec 23 sec >30 sec 18 sec 

Tabel 4. Resultaten berekeningen oversteekbaarheid 

 

Op basis van de oversteekbaarheid van voetgangers is het noodzakelijk een kruispuntmaatregel 

met oversteek in twee etappes te treffen op de N715 ter hoogte van de Orchideeën Hoeve. Voor de 

oversteekbaarheid van fietsers is het niet noodzakelijk om een kruispuntmaatregel te treffen. 

Conclusies & aanbeveling 

Conclusies 

- Op basis van voorgaande kruispuntanalyse is de conclusie dat de afwikkelingscapaciteit,  

wachttijden en verkeersveiligheid geen noodzaak geven voor een kruispuntmaatregel;  

- Vanuit de verkeersveiligheid heeft een kruispuntmaatregel zoals een middengeleider wel een 

toegevoegde waarde; 

- Vanuit de oversteekbaarheid is een kruispuntmaatregel met oversteek in twee etappes 

noodzakelijk voor voetgangers en niet noodzakelijk voor fietsers; 

- Op basis van de uitkomsten van de verkeerskundige berekeningen heeft het uitvoeren van een 

VISSIM simulatie geen meerwaarde. 

 

Resumerend is de conclusie dat een maatregel niet nodig is vanwege de doorstroming, maar wel 

van waarde kan zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om ter plaatse van de ontsluiting van de Orchideeën Hoeve op de N715 geen 
kruispuntmaatregel te realiseren die primair gericht is op de verkeersafwikkeling. Een dergelijke 

kruispuntmaatregel (zoals enkel een linksaffer) is op basis van de doorstroming immers niet 
noodzakelijk. Wel kan overwogen worden om op basis van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid 
van voetgangers ter plaatse van de ontsluiting een middengeleider met oversteekvoorziening toe 
te passen. Tevens wordt om geen aanvullende VISSIM simulatie uit te voeren. 
 
Indien toch besloten wordt een linksaffer te realiseren is de aanbeveling dit te doen conform 
onderstaand detail uit de Richtlijn Wegontwerp van de provincie Flevoland (dus inclusief tegenover 

gelegen fietsoversteek). 
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I. Uitgebreide resultaten Harders 
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 304 pae/uuur

Richting 3: 75 pae/uuur

Richting 4: 87 pae/uuur

Richting 6: 28 pae/uuur

Richting 7: 75 pae/uuur

Richting 8: 241 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

75

111

35

790

558

558

715

412

412

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 304 pae/uuur

Richting 3: 75 pae/uuur

Richting 4: 87 pae/uuur

Richting 6: 28 pae/uuur

Richting 7: 75 pae/uuur

Richting 8: 241 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

75

111

35

790

558

558

715

412

412

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 254 pae/uuur

Richting 3: 75 pae/uuur

Richting 4: 87 pae/uuur

Richting 6: 28 pae/uuur

Richting 7: 75 pae/uuur

Richting 8: 202 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

75

111

35

810

609

609

735

463

463

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 304 pae/uuur

Richting 3: 85 pae/uuur

Richting 4: 106 pae/uuur

Richting 6: 34 pae/uuur

Richting 7: 85 pae/uuur

Richting 8: 241 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

85

134

43

790

521

521

705

344

344

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 304 pae/uuur

Richting 3: 85 pae/uuur

Richting 4: 106 pae/uuur

Richting 6: 34 pae/uuur

Richting 7: 85 pae/uuur

Richting 8: 241 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

85

134

43

790

521

521

705

344

344

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 505 pae/uuur

Richting 3: 100 pae/uuur

Richting 4: 115 pae/uuur

Richting 6: 36 pae/uuur

Richting 7: 100 pae/uuur

Richting 8: 525 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

100

147

46

570

290

290

470

97

97

<15 sec.

>20 sec.

>20 sec.

Ja

Nee

Nee

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 505 pae/uuur

Richting 3: 100 pae/uuur

Richting 4: 115 pae/uuur

Richting 6: 36 pae/uuur

Richting 7: 100 pae/uuur

Richting 8: 525 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

100

147

46

570

290

290

470

97

97

<15 sec.

>20 sec.

>20 sec.

Ja

Nee

Nee

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 200 pae/uuur

Richting 3: 50 pae/uuur

Richting 4: 75 pae/uuur

Richting 6: 25 pae/uuur

Richting 7: 50 pae/uuur

Richting 8: 200 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

50

95

32

850

638

638

800

511

511

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: Roelofs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

N715 t.h.v. ontsluiting Orchideeën Hoeve

Arm 1: N715 ri. N351

Arm 2: Orchideeën Hoeve

Arm 3: N715 ri. Luttelgeest

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% lager dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

maatgevend uur basisjaar 2018

Richting 2: 200 pae/uuur

Richting 3: 50 pae/uuur

Richting 4: 75 pae/uuur

Richting 6: 25 pae/uuur

Richting 7: 50 pae/uuur

Richting 8: 200 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

50

95

32

850

638

638

800

511

511

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3
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ONDERWERP  

voorontwerpbestem-
mingsplan 'Landelijk 
gebied, Oosterringweg 
36 te Luttelgeest' 

 

  
ONS KENMERK  

PPAWP-T/2016/   

  
ONS ZAAKNUMMER  

484596  

  
BIJLAGEN  

  
  
UW CORRESPONDENTIE VAN  

3 oktober 2016  

UW KENMERK  

  

VERZONDEN  
  
  
  
  
  
 

Geachte heer De Jager, 
 
In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van het 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest' ontvangen.  
 
Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 
 
Algemeen 
 
Het voorliggend voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-
planologische kader om de ontwikkeling van een recreatiebedrijf met visvijvers, 
een zwemvijver en een aantal dagrecreatieve voorzieningen op het perceel van 
een glastuinbouwbedrijf aan de Oosterringweg 36 te Luttelgeest mogelijk te 
maken. 
 
Digitale watertoets  
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 
voor het plangebied op 28 juli 2016 een standaard waterparagraaf/uitgangs-
puntennotitie ontvangen (dossiercode 20160728-37-13442). 

 
Normale procedure 
Uit deze toets is voor het plangebied de "normale procedure" naar voren 
gekomen. De normale procedure heeft als uitgangspunt dat een voor-
overleg met het waterschap dient plaats te vinden. 

 
Voorliggend schrijven betreft onze reactie in het kader van het vooroverleg. 
 
Ten aanzien van de beleidsthema’s ‘Voldoende water’ en  ‘Schoon water’ die voor 
dit ruimtelijk plan van toepassing zijn hebben wij nog opmerkingen c.q. 
aanvullingen. 
 
Inhoudelijk  
 
 
Voldoende water 
 
Wateroverlast  
Conform de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan is met 
voorgenomen ontwikkeling sprake van een netto afname van het verhard 
oppervlak en een netto toename van het bergend vermogen. 
 



ONS KENMERK  

PPAWP-T/2016/  2/4

 

  
Dit omdat enerzijds het plangebied in het verleden vrijwel geheel bebouwd is 
geweest met kassen (ruim 2 hectare). Hiervan is in de huidige situatie nog circa 
9.000 m² aan kasbebouwing overgebleven en voorziet voorliggende ontwikkeling 
met de aanleg van paden, parkeer-/kampeerterrein en kleine bouwwerken in een 
lichte toename van het verhard oppervlak.    
 

Afname verhard oppervlak  
Of in voorliggende situatie sprake is van een netto afname van het verhard 
oppervlak hangt af van de situatie van het plangebied bij de inwerktreding 
van de beleidsregel ‘Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde 
afvoer’ van het waterschap.  
 
Op basis van luchtfoto’s van het geografische informatiesysteem 
constateert het waterschap dat tot medio 2012 de locatie vrijwel geheel 
met kassen bebouwd is geweest. Vanaf medio 2012 is sprake van de 
huidige situatie waarbij op de locatie nog circa 9.000 m² aan kassen 
aanwezig zijn. 
 
De genoemde beleidsregel van het waterschap is begin 2013 van kracht 
geworden. Vanaf het moment van vaststelling van de beleidsregel is de 
situatie van het beheergebied op dat moment (begin 2013) het 
referentiekader geworden oftewel de nulsituatie.   

 
Conclusie 
Gelezen het voorgaande gaat het waterschap ten aanzien van het verhard 
oppervlak uit van de huidige situatie als referentiekader/nulsituatie (verhard 
oppervlak van circa 9.000 m²).  
 
Door de aanleg van paden, een parkeer-/kampeerterrein en kleine bouwwerken 
is sprake van een toename van het verhard oppervlak. Het is nog maar de vraag 
of met de netto toename van het verhard oppervlak de gehanteerde ondergrens 
voor wat betreft het compensatievraagstuk in het kader van de eerdergenoemde 
beleidsregel zal passeren (landelijk gebied vanaf 2.500 m²). 
 
Indien sprake is van een netto toename van verhard oppervlak van meer dan 
2.500 m² en dientengevolge compenserende maatregelen nodig zijn, dan kan de 
toename van het bergend vermogen van de aan te leggen visvijvers en 
zwemvijver worden aangesproken.  
 
Goed functionerend watersysteem 
Ten aanzien van de te graven visvijvers alsmede de zwemvijver hebben wij in 
het kader van een goed functionerend watersysteem nog enkele 
aandachtspunten: 
 

Opbarstrisico 
De locatie van het plan is gelegen in een gebied met een substantieel risico 
op opbarsten van de grond bij circa 1 meter ontgraving.  

 
Advies 
Voordat word overgegaan op het ontgraven van de grond adviseert het 
waterschap om gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter 
plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket 
dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit van de 
bodem, grondwater van slechte kwaliteit of inzijging.  
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Grondwaterkwaliteit  
Het is het waterschap niet geheel duidelijk of de initiatiefnemer voornemens 
is gebruik te maken van grondwater voor het vullen van de visvijvers en/of 
zwemvijver. 
 
In dat kader, en in aanvulling op het vorige aandachtspunt, wil het 
waterschap aandacht vragen voor de wellicht slechte kwaliteit van het 
grondwater en de invloed die dat kan hebben op de kwaliteit van het 
vijverwater.  

 
Advies 
Gelezen het voorgaande adviseert het waterschap dan ook om onderzoek 
uit te voeren naar de bodem- en grondwaterkwaliteit ter plaatse.  
 

Verbinden visvijvers en zwemvijver met omliggend watersysteem  
Hoewel in de toelichting van voorliggend plan is aangegeven dat de aan te 
leggen visvijvers en zwemvijver worden verbonden met het omliggende 
watersysteem (de kavelsloten) is de reeds bij de Omgevingsdient Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek (OFGV) reeds ingediende aanvraag om een 
Ontgrondingenwetvergunning aangegeven dat vanuit de visvijvers en 
zwemvijver geen lozing op het oppervlaktewater van het omliggende 
watersysteem plaats zal vinden.  

 
Verzoek 
Gelezen het voorgaande verzoeken wij de initiatiefnemer meer 
duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet aanlsuiten van de aan te 
leggen vijvers met het omliggende watersysteem. 
 

Advies 
Het waterschap adviseert om, door middel van oppervlakkige 
greppels of een soortgelijke constructie, de vijvers met elkaar te 
verbinden en vanuit een vijver een verbinding te creëren met het 
omliggende watersysteem. Met de onderlinge verbinding kan ten 
tijde van extreme neerslag het hemelwater intern beter verspreid 
worden. Middels de verbinding met het omliggende watersysteem 
kan het teveel aan hemelwater afgevoerd worden.  

 
 
Schoon water 
 
Goed omgaan met afvalwater 
 
Huishoudelijk afvalwater 
Ten aanzien van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de dagrecreatieve 
voorzieningen is in de toelichting van het plan aangegeven dat de afvoer daarvan 
zal plaatsvinden op een nog aan te leggen gemeentelijke riolering langs de 
Oosterringweg. 

 
Watervergunning aanleg drukriolering Oosterringweg/Kuinderweg     
Ten aanzien van het voorgaande heeft het waterschap op 18 oktober 2016 
een watervergunning aan de gemeente Noordoostpolder verleend voor 
werkzaamheden omtrent de aan te leggen drukriolering langs de 
Oosterringweg vanaf Oosterringweg 40 tot aan de Amazonestraat te 
Luttelgeest en vanaf de Kuinderweg 23 tot aan de kruising van de 
Kuinderweg met de Oosterringweg (kenmerk ZZL/PPAWP-
W/2016/485677).  
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Overig (afval)water 
Naast het afvoeren van huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering is 
mogelijk sprake van het afvoeren van overig (afval)water op het omliggende 
watersysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afvoeren van het teveel aan 
oppervlaktewater van de aan te leggen vijvers op het omliggende watersysteem 
(lees ‘Verbinden visvijvers en zwemvijver met omliggend watersysteem’).  
 
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de initiatiefnemer 
verantwoordelijk om maatregelen te treffen teneinde nadelige gevolgen voor het 
milieu te voorkomen dan wel te beperken. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van het onderdeel ‘Overig (afval)water’ verzoeken wij de 
initiatiefnemer van het plan de situatie/inrichting 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 de initiatiefnemer verder adviseren. 
 
 
Vervolg 
 
Watervergunning 
Naast het melden via de AIM willen wij de initiatiefnemer van het plan erop 
wijzen dat voor de werkzaamheden omtrent de aan te leggen visvijvers en 
zwemvijver een watervergunning dient te worden aangevraagd.  
 
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning willen wij de 
initiatiefnemer verwijzen naar de website van Waterschap Zuiderzeeland: 
www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl. 
  
Vooroverleg 
Ten aanzien van de verdere uitwerking en vooruitlopend op het indienen van een 
aanvraag om een watervergunning treden wij graag in (voor)overleg met de 
initiatiefnemer van het plan. Voor het maken van een afspraak kan contact 
opgenomen worden met ondergetekende.      
  
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of op- 
en/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via 
e-mail: c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer: 06-46 91 98 81. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 
 
de teammanager Waterprocedures, 
 
 
 
 
mevrouw ing. J.P. Borneman. 
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Samenvatting 

In opdracht van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs heeft Transect1 in augustus 2016 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Oosterringweg 36 in Luttelgeest (gemeente 

Noordoostpolder). De aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een ruimtelijke 

onderbouwing voor de locatie die de aanleg van visvijvers en een camping in het plangebied mogelijk 

moet maken. Bij de voorgenomen nieuwbouw zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

Binnen het plangebied zijn tussen 40 en 80 cm –mv dekzanden aangetroffen, met daarin restanten van 

een podzolbodem (B-horizont). Hierdoor bestaat binnen het plangebied nog een verwachting voor 

archeologische resten uit de steentijden. Eventueel aanwezige resten worden bij de aanleg van de 

vijvers (die tot 3 m –mv worden ontgraven) verstoord. Ook bij de bouw van de campingfaciliteiten (bar 

en sanitair) wordt dit niveau mogelijk verstoord.  

 

Advies 

Omdat bij de aanleg van de visvijvers en de camping mogelijk archeologische waarden worden 

verstoord, adviseren wij om de binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek, karterende 

fase, uit te voeren. Dit onderzoek kan het best in de vorm van een karterend booronderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij het hele terrein in een grid van 25x20 m wordt afgeboord met een 15 cm-

Edelmanboor. De restanten van de podzolbodem (de B-horizont en eventueel aanwezige A- en E-

horizonten) worden bemonsterd en gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. De 

zeefresiduen worden onderzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren.  

 

Op basis van dit advies dient de bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, te bepalen of en 

in welke vorm vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd.  

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk te melden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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1. Aanleiding 

In opdracht van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs heeft Transect2 in augustus 2016 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Oosterringweg 36 in Luttelgeest (gemeente 

Noordoostpolder). De aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een ruimtelijke 

onderbouwing voor de locatie die de aanleg van visvijvers en een camping in het plangebied mogelijk 

moet maken. Bij de voorgenomen nieuwbouw zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd als een bureauonderzoek (protocol 4002) en 

inventariserend veldonderzoek verkennende fase door middel van boringen (protocol 4003) van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0 (KNA 4.0). 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiertoe is onder andere 

het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie 

uit achtergrondliteratuur.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek (IVO) is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting. Het IVO bestaat uit drie fases: de verkennende, 

karterende en waarderende fase. Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en 

mogelijke bodemverstoringen die de archeologische verwachting kunnen beïnvloeden. Op basis van 

deze gegevens kunnen kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme 

zones worden gedeselecteerd. Het karterend onderzoek stelt vast of er archeologische waarden 

aanwezig zijn en wat de omvang van eventuele vindplaatsen is. Het waarderend onderzoek bepaalt de 

kwaliteit en behoudenswaardigheid van de archeologische resten. 

Het resultaat van het bureauonderzoek is dit rapport, met daarin een conclusie omtrent het risico dat 

eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van de 

uitgevoerde plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het kader 

van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de – 

verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. 
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Noordoostpolder 

Plaats Luttelgeest 

Toponiem Oosterringweg 36 

Kaartblad 16C 

Centrumcoördinaat 184.960 / 530.557 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat het 

plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 1.250 m. 

Het plangebied omvat het terrein van een bloemenkwekerij. Achter de kassen bevindt zich een 

braakliggend terrein wat ontwikkeld wordt tot een camping met visvijvers. Hiervoor worden meerdere 

vijvers gegraven met een diepte van circa 3 m.  

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen en een pijl weergegeven). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Opstellen ruimtelijke onderbouwing 

Planvorming Aanleg visvijvers 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om een camping en visvijvers aan te leggen. De vijvers 

worden tot circa 3 m onder maaiveld ontgraven. Om de vijvers worden campingplaatsen gerealiseerd 

met bijbehorende faciliteiten. Een inrichtingsschets van het terrein is weergegeven in figuur 2. Het 

gebied waarin de ingrepen plaats gaan vinden omvat circa 2,4 ha. 

 

 

 

 

Figuur 2: Inrichtingstekening met de toekomstige situatie van het plangebied. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Archeologisch beleid van de gemeente 
Noordoostpolder 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de 

Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Noordoostpolder staat verwoord in een rapport, een 

archeologische verwachtingskaart en een beleidskaart. Op de verwachtingskaart is per zone 

vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft. Het gebied is op de verwachtingskaart 

gekarteerd als een gebied met een gematigde archeologische verwachting. Bij initiatieven die groter 

zijn dan 5000 m² en dieper dan 50 cm -Mv reiken is archeologisch onderzoek verplicht. De plannen 

overschrijden de grenzen en daarom moet er archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Flevolands kleigebied 

Geomorfologie Vlakte van getijafzettingen (2M35) 

Maaiveld -3,5 m NAP 

Bodem Kalkrijke poldervaaggronden 

Grondwater GWT VII 

 

Landschap 

De Noordoostpolder ligt landschappelijk gezien in het voormalige Zuiderzeegebied. Hier is in de 

ondergrond Pleistoceen (dek)zand (Formatie van Boxtel) aanwezig. Dit pleistocene oppervlak loopt 

van het zuidoosten naar het noordwesten af.  

 

In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), vindt in het dekzand 

bodemvorming plaats, hierbij worden voornamelijk podzolbodems gevormd. Door de stijging van de 

zeespiegel in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) vernat het gebied langzaam en wordt op het 

pleistocene zand een dunne laag veen gevormd (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop). In de 

omgeving van het plangebied vangt de veenvorming tussen 5500 en 3850 v. Chr. aan (Vos 2015). In de 

zelfde periode ontstaat er ook een getijdegebied in het Zuiderzeegebied. In dit getijdegebied wordt 

zeeklei afgezet op het Basisveen. De getijdegeulen snijden zich in het dekzand en het basisveen. De 

getijdeafzettingen worden tot het Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van Naaldwijk 

gerekend. Tussen 3850 en 2750 v. Chr. neemt de mariene invloed af en vindt er weer veengroei plaats. 

Dit veen vormt het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. In dit veengebied 

ontstaan meren die door erosie steeds groter worden en met elkaar in verbinding komen te staan. In 

de Romeinse Tijd ontstaat zo het Flevomeer. Dit Flevomeer groeit uit tot het Almere, dat via enkele 

getijdegeulen in verbinding komt te staan met Waddenzee. In de Late Middeleeuwen ontstaat een 

open verbinding met de Waddenzee en ontstaat de Zuiderzee, waarbij de restanten van het 

veengebied steeds verder opgeruimd worden. Rond 800 n. Chr. ligt het plangebied nog op een 

veeneiland, maar rond 1500 n. Chr. is het plangebied in de golven verdwenen. Het voormalige eiland 

Schokland is een laatste restant van dit veeneiland (Vos 2015). In de Zuiderzee worden zandige kleien 

afgezet die de Zuiderzee Laag vormen binnen het Laagpakket van Walcheren (Formatie van 

Naaldwijk). Aan de rand van de Zuiderzee vindt ook erosie van de oudere pleistocene afzettingen 

plaats, waardoor de mariene afzettingen hier zandiger zijn dan elders in het zuiderzeegebied.  

 

In 1932 wordt de Afsluitdijk aangelegd en wordt de Zuiderzee het IJsselmeer. Tussen 1936 en 1942 

wordt de Noordoostpolder bedijkt en drooggemalen.  

 

De Noordoostpolder is volgens een eigen verkavelingssysteem verkaveld. Langs deze kavels is in de 

sloten het bodemprofiel gekarteerd. Het plangebied ligt op kavel M135. Het bodemprofiel langs de 

kavel ten tijde van de kartering in 1953 bestaat uit een aantal lagen Zuiderzee-afzettingen met 

daaronder een dunne laag Nagelezand. Hieronder is een laag veen aanwezig. Onder het veen is een 

podzolbodem aanwezig. Het zand is aanwezig vanaf circa 65 cm onder maaiveld. Ook is in deze 

profielen te zien dat er in het plangebied geen geulen aanwezig zijn, en dat het gebied vrij vlak is. 

 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart staat het plangebied gekarteerd als een vlakte van getijafzettingen 

(kaartcode 2M35). Dit is niet verwonderlijk aangezien het plangebied in de polder ligt. Net ten 

noorden van het plangebied zijn vlaktes van ten dele verspoelde dekzanden gekarteerd (kaartcode 
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2M9). Dit zand is verspoeld van een nabijgelegen stuwwal. Daaronder is pleistoceen dekzand 

aanwezig. Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, bijlage 3) blijkt dat noordoostelijk van het 

plangebied loopt de hoogte van het maaiveld langzaam op. Het plangebied zelf is relatief vlak en het 

maaiveld ligt op circa 3,5 m -NAP. 

 

Bodem 

Het plangebied is op de bodemkaart gekarteerd als kalkrijke poldervaaggronden (kaartcode Mn12A, 

www.bodemdata.nl). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond, 

die niet slap is, en hebben een humusarme bovengrond (De Bakker, 1966). 

In de Noordoostpolder zijn een groot aantal boringen uitgevoerd in de jaren 1950, de RIJP boringen. 

Langs de randen en in het plangebied zijn enkele van deze boringen geplaatst. Uit deze boringen blijkt 

dat de bodemopbouw gevormd wordt door aan maaiveld kleilagen van de Zuiderzee. Hieronder komt 

verspoeld zand van lokale oorsprong voor (Nagelezand). De onderkant van het bodemprofiel wordt 

gevormd door Pleistoceen dekzand met daarin podzolbodems gevormd (RIJP boring 530-184-23). 

Aangezien de klei inklinkt, ligt het pleistocene niveau tegenwoordig vlak onder maaiveld. 

 

Grondwatertrap 

De grondwatertrap in het plangebied is VII. Dit betekend dat de gemiddelde hoogwaterstand lager dan 

80 cm onder maaiveld staat. Ten aanzien van organische resten betekend dit dat deze waarschijnlijk 

slecht bewaard zijn gebleven. De resten zijn waarschijnlijk niet waterverzadigd geconserveerd 

gebleven waardoor ze verteerd zijn in de bodem. 
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidskaart Gematigde verwachting 

Verwachting IKAW Middelhoge verwachting 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet 

opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke verwachtingskaart 

van Noordoostpolder is het plangebied aangewezen als gebied met een gematigde verwachting. Op de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is de verwachting middelhoog. 

 

In het plangebied zijn voor zover bekend in het verleden geen archeologische waarnemingen gedaan 

en heeft in het verleden niet eerder onderzoek plaatsgevonden. In het onderzoeksgebied zijn een 

aantal losse waarnemingen en enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast ligt er één 

AMK-terrein binnen het onderzoeksgebied. 

 

 Zaaknummer 2855545100 (117 m noordwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

roodbakkend, geglazuurd aardewerk, uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. 

 Zaaknummer 2850377100 (249 m noordwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

geglazuurde plavuizen uit de Late Middeleeuwen B – Nieuwe Tijd A. 

 Zaaknummer 2862827100 (507 m noordwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

bot, steen en keramiek uit de Late Middeleeuwen. 

 Zaaknummer 2862835100 (563 m noordwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

bot uit de Late Middeleeuwen, vuur- en natuursteen uit het Mesolithicum – Neolithicum en 

een stuk kogelpotaardewerk uit de Vroege Middeleeuwen C – Late Middeleeuwen. 

 Zaaknummer 2859733100 (563 m noordwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

een vuurstenen schrabber uit het Mesolithicum – Neolithicum.  

 Zaaknummer 2863394100 (727 m noordelijk van het plangebied) betreft de vondst van een 

brok mergel uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. 

 Zaaknummer 2863994100 (727 m noordelijk van het plangebied) betreft de vondst van een 

vuurstenen afslag uit het Paleolithicum – IJzertijd. 

 Zaaknummer 2859725100 (452 m westelijk van het plangebied) betreft de vondst van enkele 

vuurstenen artefacten. Het betreft een kern, een brok, een geretoucheerde kling en drie 

geretoucheerde afslagen uit het Mesolithicum – Neolithicum. 

 Zaaknummer 3113675100 (519 m zuidwestelijk van het plangebied) betreft de vondst van een 

stuk roodbakkend, geglazuurd aardewerk dat uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd stamt. 

 Zaaknummer 2851543100 (772 m westelijk van het plangebied) betreft de vondst van een 

Pingsdorf-aardewerk, steengoed en roodbakkend, geglazuurd aardewerk uit de Late 

Middeleeuwen B – Nieuwe Tijd en van een brok vuursteen uit de periode Mesolithicum – 

IJzertijd. 

 Zaaknummer 2854046100 (564 m zuidelijk van het plangebied) betreft de vondst van 

botmateriaal uit de periode Mesolithicum -  Nieuwe Tijd en van een beeldje uit de Nieuwe 

Tijd. 
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 Zaaknummer 2317778100 (776 m noordelijk van het plangebied) betreft een 

bureauonderzoek voor het Park Kuinre uit 2011. Het rapport is helaas niet beschikbaar.  

 Zaaknummer 232.1608.100 (1.216 m zuidwestelijk van het plangebied) betreft een bureau- 

en booronderzoek naar aanleiding van de ecologische verbindingszone tussen Emmeloord en 

het Kuinderbos. Op basis van het bureauonderzoek geld en hoge verwachting voor resten uit 

de steentijd. Het kan gaan om kleine kampementen of nederzettingen die in de top van het 

pleistocene dek aanwezig kunnen zijn, mits dit niveau niet geërodeerd is. Uit het 

booronderzoek blijkt dat het pleistocene dekzandlandschap aanzienlijk verstoord is. 

Waarschijnlijk is een aanzienlijk deel verspoeld tijdens de verdrinking van het landschap. 

Daarnaast is het plangebied gediepploegd tot circa 1 m onder maaiveld. Ondanks dit zijn er in 

deelgebieden wel intacte bodems aangetroffen. Als op basis van de boorresultaten 

aangenomen wordt, dat er in het verleden een sterker reliëf verschil was, dan kunnen enkele 

flanksituaties worden gereconstrueerd. Hierdoor is de archeologische verwachting voor de 

verstoorde gebieden aangepast naar laag, de flanksituaties behouden een hoge verwachting 

en er is een verder verkennend booronderzoek aanbevolen (Müller, 2005). 

 

1.220 m noordelijk van het plangebied bevindt zich een terrein met een hoge archeologische waarde. 

Het betreft een dekzandrug, met daarop sporen van bewoning uit het Paleolithicum – Nieuwe Tijd en 

resten van een dijk uit de Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. 

 

De aard van het vondstmateriaal duidt enerzijds op bewoning van het gebied in de steentijden en 

anderzijds op bewoning in de Middeleeuwen.   
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8. Huidig gebruik, historische situatie en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Weiland, akker 

Huidig gebruik Braakliggend 

Bodemverstoringen Diverse verstoringen als gevolg van de aanleg van 
de huidige bebouwing, aftopping van het terrein. 

 

 

De Noordoostpolder is in 1942 droog gelegd. In 1950 (figuur 3) is het plangebied nog onbebouwd, 

maar in 1966 (figuur 4) is er sprake van een erf op het zuidelijke deel van het plangebied.  

 

Momenteel is het plangebied in gebruik als bloemenkwekerij met daarachter een braakliggend stuk 

grond. Dit braakliggende stuk wordt ontwikkeld tot visvijvers en camping. Het terrein is in het verleden 

gediepploegd en is recentelijk afgetopt. Volgens Bodemloket is er bodemonderzoek uitgevoerd, en 

moet er aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om de omvang van een bodemverontreiniging vast 

te stellen. Dit in verband met de in het verleden aanwezige dieselopslagtanks. 
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Figuur 3: Uitsnede van een topografische kaart uit 1950. Het plangebied is in rode 
lijnen weergegeve (www.topotijdreis.nl). 

Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart uit 1966. Het plangebied is in rode lijnen 
weergegeven (www.topotijdreis.nl). 
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 9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Middelhoog 

Periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum  

Complextypen Kampementen, nederzettingen 

Stratigrafische positie In de top van de dekzand 

Diepteligging Circa 50 cm –Mv 

 

Het plangebied ligt in een dekzandgebied dat in de loop van het Neolithicum verdronken is. Totdat het 

dekzandgebied overveend raakte kon hier bewoning plaats vinden. In de omgeving zijn archeologische 

resten uit de steentijden aangetroffen. In het Neolithicum vond eerst veenvorming plaats (basisveen), 

daarna werden getijdeafzettingen afgezet (Laagpakket van Wormer) en tot slot trad er weer 

veenvorming op (Hollandveen). Vanaf de Middeleeuwen werd het veengebied bewoond, maar door 

de vorming van de Zuiderzee verdween het veen en verspoelden ook oudere afzettingen. In de 

omgeving van het plangebied zijn wel archeologische resten aangetroffen, maar deze resten moeten 

afkomstig zijn uit geërodeerd veen.  

 

Binnen het plangebied worden dus alleen in situ-resten uit de periode Laat-paleolithicum – 

Neolithicum verwacht, maar alleen als de top van het dekzand nog enigszins intact is. Dit wil zeggen 

dat in het dekzand nog een restant (A-, E- of B-horizont) van een podzolbodem aanwezig moet zijn. In 

de omgeving van het plangebied zijn intacte bodems in het dekzand aangetroffen. Het dekzand 

bevindt zich in dit gebied vrij ondiep en wordt vanaf 50 cm –mv verwacht.  

 

Archeologische resten en indicatoren die duiden op de aanwezigheid van kampen en nederzettingen 

uit de steentijden worden voornamelijk verwacht in de vorm van vuur- en natuursteen, houtskool en 

eventueel aardewerk (uit het Neolithicum).  
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10.  Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om zowel de mate van intactheid van de bodem 

te bepalen als om de aanwezigheid van archeologische waarden vast te stellen. In totaal zijn in het 

plangebied 7 boringen gezet (boring 1 tot en met 7). 

De boringen hebben een diepte van maximaal 125 cm –Mv en zijn handmatig gezet met behulp van 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De grondmonsters zijn beschreven volgens de NEN5104 

en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn 

terug te vinden in bijlage 9.  

De boringen zijn zo gelijkmatig in het plangebied verdeeld. Bij de plaatsing is rekening gehouden met 

de geplande ingrepen. De locatie van de boorpunten zijn met behulp van een meetlint ingemeten, de 

hoogteligging ten opzichte van NAP is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 

www.ahn.nl). De locaties van de boorpunten zijn opgenomen in bijlage 6. 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied betreft een braakliggend terrein achter bloemenkassen. Het terrein is recent afgetopt. 

De vrijgekomen grond ligt nog in hopen op het terrein. Op het terrein groeit momenteel onkruid, en 

de ruwe omtrek van de geplande waterpartijen is met een ondiepe, smalle geul aangegeven.  

 

 

 

 

 

Figuur 8: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek 
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Lithologie 

Aan het maaiveld wordt een geroerd pakket zandige klei met schelpresten en plastic aangetroffen. De 

dikte van dit pakket is 20 tot 45 cm. Het betreft een verploegd pakket Zuiderzee-afzettingen. Onder 

deze kleien wordt een zandpakket aangetroffen, dat enigszins ‘vuil’ oogt. Het betreft waarschijnlijk 

een pakket verspoelde pleistocene zanden. Deze zanden zijn tijdens de vorming van de Zuiderzee 

geërodeerd en weer afgezet. In boringen 2, 3, 4, 5 en 7 komen in de top van dit pakket klei- en 

veenbrokken voor. Hier is de top van het verspoelde zandpakket verploegd met het bovenliggende 

pakket Zuiderzee-afzettingen. De ondergrens van dit verspoelde zandpakket ligt tussen 40 en 80 cm –

mv. De maximale dikte is 10 tot 50 cm. In boring 6 ontbreekt dit pakket. Onder de verspoelde zanden 

wordt een matig fijn pakket dekzandpakket aangetroffen. De bovenste 5 tot 60 cm van dit dekzand is 

bruin van kleur. Deze bruine top gaat geleidelijk over in geel zand. Deze bruine horizont is 

geïnterpreteerd als een inspoelingshorizont of B-horizont. Het gele zand hieronder is het 

oorspronkelijke moedermateriaal, de C-horizont. In boring 3 ontbreekt de B-horizont.   

 

Consequenties archeologische verwachting  

Binnen het plangebied wordt tussen 40 en 80 cm –Mv dekzand aangetroffen, met daarin, in 6 van de 7 

boringen, een restant van een podzolbodem, in de vorm van een B-horizont. Dit betekent dat in het 

plangebied een grotendeels intact archeologisch niveau aanwezig is en dat in het plangebied 

archeologische waarden uit de steentijden zijn te verwachten.  
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11. Conclusie en Advies 

Binnen het plangebied zijn tussen 40 en 80 cm –mv dekzanden aangetroffen, met daarin restanten van 

een podzolbodem (B-horizont). Hierdoor bestaat binnen het plangebied nog een verwachting voor 

archeologische resten uit de steentijden. Eventueel aanwezige resten worden bij de aanleg van de 

vijvers (die tot 3 m –mv worden ontgraven) verstoord. Ook bij de bouw van de campingfaciliteiten (bar 

en sanitair) wordt dit niveau mogelijk verstoord.  

 

Advies 

Omdat bij de aanleg van de visvijvers en de camping mogelijk archeologische waarden worden 

verstoord, adviseren wij om de binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek, karterende 

fase, uit te voeren. Dit onderzoek kan het best in de vorm van een karterend booronderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij het hele terrein in een grid van 25x20 m wordt afgeboord met een 15 cm-

Edelmanboor. De restanten van de podzolbodem (de B-horizont en eventueel aanwezige A- en E-

horizonten) worden bemonsterd en gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. De 

zeefresiduen worden onderzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren.  

 

Op basis van dit advies dient de bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, te bepalen of en 

in welke vorm vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd.  

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk te melden. 
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12. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden: 

 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

 Archeologisch Informatie Systeem II (Archis2), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2007. 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 3e generatie, IKAW, Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2008. 

 www.ahn.nl 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 

 www.watwaswaar.nl 

 www.bodemloket.nl 

 www.bodemdata.nl 

 

Literatuur: 

 Bakker, H. de, 1966. De subgroepen van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland. In: 

Boor en Spade. 

 Bakker, H. de en J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere 

niveaus. Wageningen. 

 Berendsen, H.J.A., 2000. Landschappelijk Nederland. Assen (Fysische Geografie van Nederland). 2e 

druk. 

 Berendsen, H.J.A., 2005. De vorming van het land. Assen (Fysische geografie van Nederland). 

Vierde, geheel herziene druk. 
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Nederland. Houten. 

 Van Liefferinge, N., 2007. Middelweg te Nieuwkuijk, Inventariserend veldonderzoek, deel 

karterend, Synthegra rapport, Zelhem 
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Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Noordoostpolder 
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Bijlage 2: Geomorfologie 
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Bijlage 3: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Bijlage 4: Bodemkaart 
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Bijlage 5: Archeologische waardenkaart (onderzoeken, waarnemingen, monumenten; bron: Archis) 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Foto’s van de boringen 

De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, per 50 cm, waarbij de onderkanten van de boringen naar boven 

wijzen.  

 

 

 

Opname van boring 2, 60-125 cm -Mv 

 

 

 

 

 

 

Opname van boring 7 
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Bijlage 8: Boorstaten 

 
Legenda 
 
Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak dif = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig gel = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk sch = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 

Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 

Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) DEZ = dekzand 
BHB   
BHBC  X = verstoord 
BHC   
…   
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje l = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes b = bot 
 fe-c = ijzerconcreties aw = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties vs = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan bakst = baksteen/puin 
sg = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) fos = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) hk = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  

 



Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

30 Kz2 - H1 - - BRGR G - - O - - - - - ZZ/OMG Met gele vlekken
40 Zs1 - H2 - - ZWBRGR S - MG R - - - - - VSP spoelzand, gevlekt
100 Zs1 - H1 - - BR G - MF R - - - B - DEZ pleistoceen zand
125 Zs1 - - - - GE EB - MF R - - - C - DEZ pleistoceen zand

Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

45 Kz2 - H2 - - BRGR S - - O - - - - - ZZ/OMG stukken graszode en plastic
60 Zs1 - H2 - - WIGR S - MG/G O - - - - - VSP/OMG met klei- en veenbrokken
100 Zs1 - H1 - - BR G - MG/MF R - - - B - DEZ
130 Zs1 - - - - GEBR EB - MG/MF R - - - C - DEZ

16010038

18-8-2016

185,019

-

4011195100

530,555

16010038

184,962

530,567

-

18-8-2016

4011195100



Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.5 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

30 Kz2 - H1 - - BRGR G - - O - - - - - ZZ/OMG
45 Zs1 - H2 - - BRGRWI S - MG O/R - - - - - VSP/OMG met klei- en veenbrokken
80 Zs1 - H1 - - BRGE G - MF R - - - - - VSP Niet zo homogeen als 1&2
110 Zs1 - - - - GEBR EB - MF R - - - C - DEZ

Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.6 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

30 Kz2 - H1 - - BRGR S - - O - - - - - ZZ/OMG schelpresten
40 Zs1 - H2 - - BRWI S - MG R - - - - - VSP/OMG met klei- en veenbrokken
75 Zs1 - H1 - - BRGE G - MF R - - - B - DEZ
110 Zs1 - - - - GEBR EB - MF R - - - C - DEZ bioturbatie

16010038

18-8-2016

4011195100

185,037

530,585

-

16010038

18-8-2016

-

4011195100

185,057

530,614



Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.5 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

35 Kz2 - H2 - - BRGR S - - O - - - - - ZZ/OMG wortels
45 Zs1 - H1 - - WIGR S - MG R - - - - - VSP/OMG
70 Zs1 - H1 - - BR G - MF R - - - B - DEZ
100 Zs1 - - - - GE EB - MF R - - - C - DEZ

Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 6

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.5 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Kz2 - H2 - WO1 GRBR S - - O - - - - - ZZ/OMG schelpresten
30 Zs1 - H1 - - BR G - MF O - - - B - DEZ
70 Zs1 - - - - GE EB - MF O/R - 1 - C - DEZ

530,637

-

-

16010038

18-8-2016

4011195100

184,964

16010038

18-8-2016

4011195100

185,007

530,652



Projectnaam Luttelgeest, Oosterringweg 36 Boorpuntnummer 7

Projectcode

Beschrijver: N. de Vries

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat -3.4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

25 Kz2 - H2 - WO1 BRGR S - - O - - - - - ZZ/OMG
35 Zs1 - H2 - WO1 ZWBR S - MG R - - - - - VSP/OMG zand met veen
65 Zs1 - H1 - - BRGE S - MF R - - - - - VSP spoelzand
70 Zs1 - H1 - - BR G - MF R - - - B - DEZ
110 Zs1 - - - - GRBR EB - MF R - 1 - C - DEZ

185,001

530,610

-

16010038

18-8-2016

4011195100
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Samenvatting 

In opdracht van FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs heeft Transect b.v. in maart 2017 een inventariserend 

veldonderzoek, in de vorm van een karterend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd aan de 

Oosterringweg 36 in Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder). De aanleiding voor het onderzoek is de 

aanleg van visvijvers in het gebied. Voor het bouwplan is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd, 

in welk kader ook archeologisch onderzoek is vereist.  

In het plangebied heeft in een eerder stadium reeds archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden (de 

Vries, 2016). Uit dit bureauonderzoek en inventariserende veldonderzoek, verkennende fase, is 

vastgesteld dat in het plangebied in potentie archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. 

Geadviseerd is om aanvullend onderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend booronderzoek, 

zodat inzicht wordt verkregen wat betreft de mogelijke aan- of afwezigheid van vindplaatsen binnen 

het plangebied. De bevoegde overheid heeft dit advies overgenomen.  

Dit inventariserend veldonderzoek, karterende fase, dient dus om de verwachting uit het voorgaande 

onderzoek te toetsen. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het voor dit onderzoek 

opgestelde Plan van Aanpak (de Vries, 2017), en de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie 4.0 (KNA 4.0)  

Conclusie 

Het karterend booronderzoek heeft uitgewezen dat binnen het plangebied geen sprake is van een 

vindplaats. Er zijn geen archeologische resten (indicatoren) aangetroffen. Hierom kan de 

archeologische verwachting op intacte archeologische resten worden bijgesteld naar een lage 

verwachting.  

Advies 

Met een vastgestelde lage verwachting voor het plangebied op intacte archeologische waarden, 

adviseren wij het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen, zonder aanvullend 

onderzoek uit te voeren.  

Het bovenstaande is een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de 

bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, een besluit nemen over de daadwerkelijke 

omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Erfgoedwet 2016 bij de bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, te melden. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs heeft Transect b.v. in maart 2017 een inventariserend 

veldonderzoek, in de vorm van een karterend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd aan de 

Oosterringweg 36 in Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder). De aanleiding voor het onderzoek is de 

aanleg van visvijvers in het gebied. Voor het bouwplan is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd, 

in welk kader ook archeologisch onderzoek is vereist.  

In het plangebied heeft in een eerder stadium reeds archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden (de 

Vries, 2016). Dit onderzoek, een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende 

fase, is uitgevoerd om in het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting, met 

informatie van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het 

gebied op te stellen (bureauonderzoek), en de bodemopbouw en de mate van intactheid van de 

relevante archeologische niveaus in beeld te brengen (verkennende fase).  

Op grond van dit onderzoek is vastgesteld dat in het plangebied in potentie archeologische waarden 

aanwezig kunnen zijn. Geadviseerd is om aanvullend onderzoek uit te voeren in de vorm van een 

karterend booronderzoek, zodat inzicht wordt verkregen wat betreft de mogelijke aan- of afwezigheid 

van vindplaatsen binnen het plangebied. De bevoegde overheid heeft dit advies overgenomen.  

Dit inventariserend veldonderzoek, karterende fase, dient dus om de verwachting uit het voorgaande 

onderzoek te toetsen. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het voor dit onderzoek 

opgestelde Plan van Aanpak (de Vries, 2017), en de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie 4.0 (KNA 4.0)  
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2. Aard en doel van het archeologisch booronderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO) is het aanvullen en toetsen van 

de archeologische verwachting uit het bureau- en booronderzoek (de Vries, 2016).  

Tijdens deze fase van het inventariserend veldonderzoek, uitgevoerd met behulp van boringen, is het 

terrein systemisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten (indicatoren) in de 

bodem. Hiermee ontstaat inzicht in de mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden 

binnen het plangebied.  

Het resultaat van het veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de aan- of afwezigheid 

van archeologische waarden in het plangebied. Op basis van het rapport kan de bevoegde overheid 

een beslissing nemen in het kader van de planprocedure.  
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Noordoostpolder 

Plaats Luttelgeest 

Toponiem Oosterringweg 36 

Kaartblad 16C 

Perceelnummer G 2175 

Centrumcoördinaat 184.960 / 530.557 

Oppervlakte plangebied 2,4 ha 

 

Het onderzoek richt zich op het deel van het door de Vries (2016) onderzochte plangebied dat wordt 

ontgraven ten behoeve van de visvijvers. Dit gebied ligt achter de kassen aan de Oosterringweg 36 in 

Luttelgeest. Het plangebied is aan drie zijden begrensd door akkers, en is in het zuiden begrensd door 

kassen. De ligging is weergegeven in figuur 1. Het onderzoeksgebied ligt momenteel braak. Een van de 

vijvers is ten tijde van het onderzoek reeds gegraven. 

De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 2,4 ha. Hiervan wordt ca. 9.200 m² 

ontgraven ten behoeve van de aanleg van visvijvers. Het onderzoek richt zich dan ook op de te 

ontgraven gebieden. Binnen dit onderzoeksgebied is tijdens het inventariserend booronderzoek een 

restant van een podzolbodem waargenomen.  

  

Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op de topografische kaart. 
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4. Voorgaand onderzoek 

Volgens het door De Vries (2016) uitgevoerde bureau- en booronderzoek ligt het plangebied in een 

dekzandgebied, dat afgedekt is geraakt met een dun pakket veen- en mariene kleiafzettingen. 

Het dekzand betreft het archeologisch relevante bodemniveau voor de periode Laat-Paleolithicum tot 

en met het Neolithicum. Blijkens het onderzoek heeft in de top van het dekzand bodemvorming 

plaatsgevonden in de vorm van podzolering. In het plangebied is de B-horizont aangetroffen. Op basis 

hiervan kan worden afgeleid dat de oorspronkelijke top van het dekzand grotendeels intact is 

gebleven. Hierom heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting op de aanwezigheid van 

resten uit de periode Laat-Paleolithicum - Neolithicum. De resten bevinden zicht tussen 40 en 80 cm -

Mv.  

Het archeologisch relevante niveau voor latere periodes is als verstoord te beschouwen (met name 

vanaf de Late-Middeleeuwen). De veenafzettingen waarop gewoond werd in de Middeleeuwen zijn 

door de Zuiderzee opgeruimd.  

Op basis van het verkennend booronderzoek is geadviseerd om op de terreindelen waarin gegraven 

wordt, een karterend booronderzoek uit te voeren. Het advies is weergegeven in figuur 2. Dit betreft 

de te graven vijvers. De meest noordelijke vijver was ten tijde van het onderzoek al tot diepte 

gegraven en is hierom niet onderzocht.  

Figuur 2. Kaart met de te graven visvijvers. De noordelijke vijver was ten 
tijde van het onderzoek al gegraven. 
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5. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksstrategie 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting, 

zoals is gebleken uit het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek. De bevoegde overheid 

heeft het advies uit het verkennend booronderzoek van De Vries (2016) overgenomen om een 

karterend booronderzoek uit te voeren in de te ontgraven gebieden. Dit onderzoek is uitgevoerd 

volgens methode E1 (brede zoekoptie) uit de Leidraad karterend booronderzoek, versie 2.0 (Tol et.al, 

2012). Deze methode is geschikt voor het opsporen van nederzettingen die zich kenmerken door een 

archeologische laag of een matighoge tot hoge vondstdichtheid (strooiing van vuursteen en 

aardewerk).  

Werkwijze 
Conform methode E1 uit de Leidraad karterend booronderzoek zijn in het plangebied boringen 

geplaatst in een grid van 25 x 20 m (20/ha) met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De 

boringen zijn doorgezet tot een diepte van maximaal 120 cm –Mv. De boor met een diameter van 15 

cm gebruikt voor monstername uit het archeologisch relevante niveau, het dekzand. In totaal zijn in 

het plangebied 20 boringen geplaatst, gelijkmatig verdeeld over het plangebied.  

De boorpunten zijn ingemeten met behulp van een dGPS. Aangezien de bodemopbouw reeds 

beschreven is, zijn er alleen boringen gezet voor de monstername. De toplaag van klei is mechanisch 

verwijderd, waarna er met de Edelmanboor monsters genomen zijn van het dekzand. Een overzicht 

van de boorpunten binnen het plangebied is weergegeven in bijlage 3. 

Van alle geplaatste boringen is de onverstoorde top van het dekzand - dus het niveau direct onder de 

geroerde bovengrond of de bouwvoor - bemonsterd, onafhankelijk van of er wel of niet een (restant 

van een) podzolbodem is aangetroffen. De monsters zijn nat gezeefd over een zeef met een 

maaswijdte van 2 mm. De zeefresiduen zijn gedroogd en onderzocht op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren.  

Veldwaarnemingen 
Ten tijde van het veldonderzoek ligt het plangebied braak en is er al een vijver gegraven zichtbaar aan 

maaiveld. Er zijn geen archeologische indicatoren zichtbaar aan maaiveld. Door het plangebied liggen 

twee verharde rijstroken. 

Bodemopbouw 
Tijdens het booronderzoek zijn geen nieuwe bodembeschrijvingen gedaan. Wel is van elke boring de 

zanddiepte genoteerd. In tabel 1 zijn de zanddieptes per boring weergegeven. 

Archeologische indicatoren 
Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. In de gezeefde residu’s 

zijn tevens geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Archeologische interpretatie 
In de top het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in de intacte 

bodemniveaus in de top van het dekzand. Het compleet ontbreken van indicatoren wijst erop dat de 

kans op een vindplaats binnen het plangebied klein is. 

Hiermee is de verwachting op het aantreffen van een vindplaats uit de periode Laat-Paleolithicum - 

Neolithicum binnen het plangebied bij te stellen naar een lage verwachting. 
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Tabel 1: overzicht van de zanddieptes en horizonten in de boringen. 

Boring                                   Zanddiepte               Horizont 

16  35  BC 

17  40  C 

18  60  BC 

20  55  BC 

21  55  BC 

24  50  BC 

25  55  BC 

27  60  C 

28  50  C 

29  45  BC 

35  60  C 

37  45  BC 

38  45  BC 

39  45  BC 

41  70  BC 

42  60  BC 

43  55  BC 

46  60  verstoord 

47  65  BC 

49  60  BC 
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6. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Het karterend booronderzoek heeft uitgewezen dat binnen het plangebied geen sprake is van een 

vindplaats. Er zijn geen archeologische resten (indicatoren) aangetroffen. Hierom kan de 

archeologische verwachting op intacte archeologische resten worden bijgesteld naar een lage 

verwachting.  

Advies 

Met een vastgestelde lage verwachting voor het plangebied op intacte archeologische waarden, 

adviseren wij het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen, zonder aanvullend 

onderzoek uit te voeren.  

Het bovenstaande is een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de 

bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, een besluit nemen over de daadwerkelijke 

omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Erfgoedwet 2016 bij de bevoegde overheid, de gemeente Noordoostpolder, te melden. 
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Bijlage 1. Overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes 

 
 
 



 

13 

 

Bijlage 2. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 
  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 3. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 6  Vooroverleg reactie provincie Flevoland

bestemmingsplan Landel i jk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest 

Rho Adviseurs  B.V.  Status: vastgesteld / 12-11-2018



Vooroverleg reactie provincie Flevoland 
 
We hebben dit plan reeds in concept-voorontwerp langs gehad en toen reeds een aantal 
opmerkingen verzameld. We hebben dit plan opnieuw intern uitgezet en dit heeft vanuit provinciaal 
belang geleid tot de volgende opmerkingen. 
 
Flora en faunawet 
Het gaat om het inrichten van braakliggend terrein, waar eerst kassen stonden. In principe zouden ze 
moeten bekijken of er rugstreeppadden in de omgeving voorkomen daar dit een zeer mobiele soort 
is die zich snel in pioniersituaties kan vestigen. Ik heb in de NDFF (database met verspreiding van 
soorten planten en dieren) gekeken en zie dat de rugstreeppad niet in de omgeving voorkomt. Wat 
mij betreft is natuuronderzoek daarom niet aan de orde. Wel dient men rekening te houden met de 
zorgplicht, vooral tav broedende vogels. Dwz dat broedende vogels niet door werkzaamheden 
verstoord mogen worden. Wil men toch tijdens de broedtijd aan de slag dan wordt geadviseerd van 
te voren maatregelen te nemen om het broeden van vogels te voorkomen. 
 
Archeologie 
Op de archeologische beleidskaart van de Noordoospolder heeft het plangebied zowel een lage als 
ook een middelhoge/gematigde verwachtingswaarde. Voor deze laatste geldt bij ingrepen groter dan 
5.000m2 en dieper dan 50 cm een onderzoeksplicht. In de toelichting staat dat er op dit moment 
onderzoek wordt uitgevoerd, maar dat is dus nog niet afgerond.  
Er moet daarom nu nog een dubbelbestemming archeologie worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. Deze is er nu niet. Pas als er op basis van archeologisch onderzoek kan worden 
gesteld dat er geen (behoudenswaardige) archeologie (meer) aanwezig is dan mag de 
dubbelbestemmingsarcheologie eruit.  
Zie ook de voorbeeldregels van de gemeente zelf (en de wijzigingsbevoegdheid: Burgemeester en 
wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming van het gebied wijzigen dan wel laten 
vervallen: 
a. indien de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in 
voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft;) 
 
N.B. in het voorontwerp ontbreekt informatie over het vervolgonderzoek, zodat bovenstaande 
opmerking gehandhaafd blijft. 
 
M.e.r.-beoordeling 
Het stuk over de m.e.r.-beoordeling in Hoofdstuk 4 niet heel erg helder opgeschreven. De tekst is 
moeilijk te volgen en volgens onze m.e.r.-coördinator missen er een aantal zaken, te weten: 
• Als je onder de drempelwaarden blijft zoals genoemd in bijlage D van het besluit 
milieueffectrapportage, dan moet je een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitvoeren. Dit staat niet heel 
duidelijk in de tekst. 
• Categorie D28 intensieve aquacultuur ontbreekt als mogelijke m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activiteit. ik vermoed dat ze onder de drempelwaarde van 1.000 ton/jaar blijven, maar dat haal ik 
nergens uit het plan. 
• Een verwijzing naar categorie D16.1 ontgrondingen ontbreekt. Men blijft hier weliswaar onder de 
drempelwaarde (12,5 ha) en het bestemmingsplan wordt alleen genoemd in kolom 3. Er hoeft dus 
geen plan-m.e.r. gemaakt te worden. Het is echter wel netjes om te noemen dat bij de 
ontgrondingenvergunning en een vormvrije m.e.r.-beoordeling zal moeten worden uitgevoerd (tenzij 
de ontgrondingen geheel voldoet aan de vrijstellingsmogelijkheden zoals opgenomen in H.8 van de 
VFL, maar dat kan niet uit de tekst worden afgeleid).  
 
  



Verkeer en vervoer 
Voor wat betreft geluid is alleen de verkeersaantrekkende werking van deze ontwikkeling relevant. 
Dit is een aspect dat samen met onze afdeling Infra zal moeten worden beoordeeld. Het 
voorliggende plan heeft hier in ieder geval te weinig aandacht voor, met name voor de kwantitatieve 
opgave van de verkeersaantrekkende werking. Met de gemeente Noordoostpolder is eerder 
gesproken over diverse ontwikkelingen langs de Oosterringweg en specifiek voor dit gedeelte. Het is 
gewenst om een meer integrale visie te ontwikkelen m.b.t. de gevolgen voor verkeer en vervoer. Dit 
initiatief maakt het volgens onze verkeersdeskundige, Johan Pruim, opportuun hier nu werk van te 
maken. Er vinden teveel ontwikkelingen hier plaats (o.a. de Orchideeënhoeve) die het noodzakelijk 
maken om daar een totaal plan voor te maken m.b.t. infrastructuur. Denken aan de vormgeving van 
de weg en van de aansluitingen, fiets- en OV-voorzieningen, parkeren, etc. 
Een overleg met gemeente NOP en de afd. RE en Infra gewenst. 
Het plan voorziet in 2 uit-/inritten op de Oosterringweg. Vanuit provinciaal belang 
(verkeersveiligheid) is het wenselijk om het aantal aantakkingen op een provinciale weg zoveel 
mogelijk te beperken, en lijkt daarmee 1 aantakking voldoende. 
N.B. nog voor de zomer dit jaar is er overleg geweest tussen Hans Cnossen en Norman v.d. Ende en 
Johan Pruim en Arnoud Turkstra (van de provincie). Hierna heeft geen overleg meer plaatsgevonden. 
Er is nu onduidelijkheid over de stand van zaken over deze totaalvisie, zodat deze opmerking 
gehandhaafd blijft. Wij verzoeken, alvorens dit plan verder in procedure te brengen, over deze 
totaalvisie meer duidelijkheid te verschaffen. 
 
Geluid 
In het plan wordt de conclusie (paragraaf 4.2,: initiatief heeft relatieve beperkte 
verkeersaantrekkende werking en daarmee geen significante invloed op de verkeersafwikkeling op 
de Oosterringweg) niet onderbouwd. Wij zijn benieuwd naar de aantallen en opgave van de 
verkeersbewegingen in relatie tot de totale verkeersafwikkeling op de Oosterringweg (uit oogpunt 
van cumulatie). 
 
Water 
In de toelichting is het van belang om te beschrijven tot welke diepte de waterpartijen worden 
ingericht en wat de daarbij optredende milieu-effecten zullen zijn. Eén van de waterpartijen zal als 
zwemplas worden gebruikt. Dit komt niet terug in de waterparagraaf. Wellicht ten overvloede wijs ik 
je er op dat hiervoor een melding bij de OFGV dient plaats te vinden. Navraag heeft opgeleverd dat 
het gebruik van de zwemplas bij hen niet bekend is (wel de ontgrondingsvergunningaanvraag, 
waarvan de afhandeling wacht op de bestemmingsplanwijziging). 
 
Wij zien het ontwerp-bestemmingsplan met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00583-VS01 van de gemeente 
Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

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

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

1.5  agrarische bedrijvigheid:
bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van 
producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te 
onderscheiden in:
a. akker- en tuinbouw: de teelt van gewassen op open grond; daaronder niet 

begrepen bosbouw, sierteelt en fruitteelt;
b. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
c. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) 

geheel op open grond, waaronder begrepen de teelt van ruwvoedergewassen;
d. intensieve veehouderij: agrarische bedrijvigheid bestaande uit fokkerij, houderij 

en/of mesterij van vee, zoals varkens, kalveren en pluimvee, die functioneel 
geheel of overwegend niet afhankelijk is van de ter plaatse bij het agrarisch 
bedrijf behorende grond als productiemiddel en die plaatsvindt zonder of 
nagenoeg zonder weidegang;

e. glastuinbouw: de teelt van tuinbouwgewassen (nagenoeg) geheel met behulp 
van kassen;

f. paardenfokkerij: het fokken van veulens en de opfok van jonge paarden met de 
daaraan verbonden basistraining tot een leeftijd van 2 à 3 jaar;

g. kwekerij: het telen, kweken en verzorgen van bomen, heesters, struiken, 
planten en bloemen of tuinbouwzaden, al dan niet met behulp van kassen en al 
dan niet gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste 
planten en niet zijnde een tuincentrum;

1.6  ander-bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.7  arbeidsmigranten
arbeidskrachten uit binnen- en buitenland die gedurende een bepaalde periode 
werkzaam zijn op een (agrarisch) bedrijf;     
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1.8  archeologische waarde:
de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de 
beschavingsgeschiedenis; 

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

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

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

1.12  bedrijfswoning of dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd 
voor één persoon, gezin of andere groep van personen, van wie huisvesting daar, 
gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is;

1.13  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15  bijbehorend bouwwerk:
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd, op de grond staand gebouw of ander bouwwerk 
met een dak, waaronder in ieder geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, 
bijgebouw, serre en/of erker; 

1.16  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten; 

1.17  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak; 

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

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

1.21  dagrecreatieve nevenactiviteiten:
een recreatieve activiteiten die ondergeschikt of aanvullend zijn op of aan de functie 
van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, waaronder 
een zwemvijver en workshops;

1.22  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending 
overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

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

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

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

1.26  geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg;

1.27  geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of 
terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

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

1.29  hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de 
voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 
van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.30  horeca(bedrijf):
'horeca I':
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies (hotelbedrijf) en het verstrekken 
van maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden 
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verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, broodjeszaken en dergelijke), 
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
'horeca II':
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
'horeca III':
elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in 
belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en 
dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.31  hotelbedrijf:
Een horecabedrijf, dat in hoofdzaak is gericht op het verstrekken van nachtverblijf 
(boeking per nacht) waar maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden 
verstrekt aan gasten en passanten;

1.32  kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht 
dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen 
bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.33  kampeerterrein:
een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van 
kampeermiddelen;

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

1.35  nadere eis:
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke 
ordening; 

1.36  nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;   

1.37  omgevingsvergunning:
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.38  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;  
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1.39  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang als zij het bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of 
vertoningen van erotische- of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt 
tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie 
met elkaar; 

1.40  verblijfsrecreatie:
een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar ten minste 
een nacht verblijft;

1.41  visvijver:
een kunstmatige waterpartij bedoeld voor recreatief vissen;

1.42  voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met 
meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen gevel;

1.43  woning:
een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de 
huisvesting van personen.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  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;

2.2  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;

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

2.4  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 object.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Recreatie

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden, zijn bestemd voor:
a. recreatieve voorzieningen, in de vorm van:

1. visvijvers;
2. een kampeerterrein;

b. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen groenvoorzieningen, 
parkeerplaatsen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, erven en 
tuinen;

met daaraan ondergeschikt:
c. dagrecreatieve nevenactiviteiten;
d. horeca I en II, met uitzondering van een hotelbedrijf, ten dienste van de 

hoofdfunctie genoemd onder a;
e. detailhandel;
f. agrarische bedrijvigheid als nevenactiviteit, in de vorm van glastuinbouw en een 

kwekerij, waaronder het kweken van vissen.

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 in lid 3.1 genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing is 
maximaal één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken toegestaan.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 3.2.1 gelden de volgende 
bepalingen:
a. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste 25%;
b. de afstand van gebouwen tot de achter- en zijgrenzen van het bestemmingsvlak 

bedraagt ten minste 12 m, tenzij de  bestaande afstand minder bedraagt, in welk 
geval de bestaande afstand als minimum geldt;

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

60° bedragen;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer 

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

f. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde bedrijfswoning behorende 

bestemmingsplan Landel i jk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest 

Rho Adviseurs  B.V.  Status: vastgesteld / 12-11-2018



20150782   blz 117

vergunningplichtige bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 120 m2 
bedragen;

g. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het 
verlengde van de voorgevelrooilijn van de betreffende bedrijfswoning;

h. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen en de bouwhoogte van andere 
bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

Bouwwerken max. goothoogte max. bouwhoogte
bedri jfsgebouwen 8,5 m 11 m
kassen 6,0 m 10 m
Bijbehorende bouwwerken 3,5 m 6 m
erf- en terreinafscheidingen  2 m
kunstobjecten 5 m
licht- en vlaggenmasten 12 m
overige andere bouwwerken, 
binnen het erf

4 m

overige andere bouwwerken, 
buiten het erf

2 m

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca, anders dan 

ondergeschikte horeca ten dienste van de hoofdfunctie, in welk geval het 
vloeroppervlak dat wordt gebruik voor horeca ten hoogste 500 m2 bedraagt;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan 
ondergeschikte detailhandel, in welk geval het verkoopvloeroppervlak ten 
hoogste 200 m2 bedraagt;

c. het gebruik voor de gronden als standplaats voor meer dan 25 kampeermiddelen;
d. het gebruik van kampeermiddelen voor permanente bewoning.

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting erfsingels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de in artikel 3.1 onder 
a genoemde functies is in strijd met de bestemming zonder de realisatie en 
instandhouding van de landschappelijke inpassing, bestaande uit een erfsingel ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - erfsingel'.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5  Algemene gebruiksregels

5.1  Gebruik

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden 
binnen het betreffende bestemmingsvlak.

5.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt 
in ieder geval gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:
a. als seksinrichting;
b. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en 

andere drijvende woongelegenheden;
c. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of 

niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten;
d. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met 

motorvoertuigen of bromfietsen en voor het beoefenen van de 
modelvliegtuigsport;

e. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;
f. voor het ophogen van gronden buiten het erf ten behoeve van permanente 

bollenteelt.
een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte 
beheer van de gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

5.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, 
het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

6.1  Afwijking

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van in 
het plan genoemde maten en percentages, met dien verstande dat de afwijking 
beperkt blijft tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en 
percentages. 
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Artikel 7  Overige regels

7.1  Voldoende parkeergelegenheid

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

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

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

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

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

8.2  Overgangsrecht gebruik

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a., 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.

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

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 9  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest 
van de gemeente Noordoostpolder 
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