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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Aan de Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder, bevindt
zich een woonerf. Op het erf is één woning toegestaan.
Initiatiefnemer is voornemens een extra woning te realiseren in de bestaande schokbetonschuur die op het erf
aanwezig is. Om een mogelijke vervangende woning in de toekomst te kunnen realiseren, is het tevens
wenselijk om in dit bestemmingsplan hiervoor de kaders te scheppen waarbinnen deze nieuwe woning
mogelijk is. Om een extra woning te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft besloten in principe
medewerking te verlenen aan het hiervoor beschreven voornemen op basis van het beleid ‘Extra woningen op
erven’. Voorliggend plan voorziet in de juridisch-planologische vertaling van het voornemen. In dit plan zal
worden aangetoond dat de herziening van de bestemming in overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke
ordening’ en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente
Noordoostpolder. De kern Kraggenburg bevindt zich op circa 2,6 kilometer afstand, ten noorden van het
plangebied. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Kraggenburg en de directe omgeving wordt
weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeedling 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: ArcGIS)

1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg’ bestaat uit de volgende stukken:



verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00626-VS01) en een renvooi;
regels.

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een
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toelichting en bijhorende bijlagen. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de
daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het
bestemmingsplan.

1.4

Huidige planologische regime

1.4.1

Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van de “Beheersverordening Landelijk gebied”, welke op 21
maart 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze beheersverordening regelt in principe dat de
planologische kaders vervat in de geldende bestemmingsplannen van kracht blijven, totdat een nieuw
bestemmingsplan of omgevingsplan is vastgesteld.
Het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2004” is het basisplan dat binnen het verordeningsgebied van
toepassing is. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Het plangebied is daarbij
indicatief aangegeven met een rode omlijning.

Afbeelding 1.2: Uitsnede plankaart “Landelijk gebied 2004” (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

1.4.2

Beschrijving bestemmingen en aanduiding

Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als ‘Wonen’. Op de
bestemming Wonen mag slechts één woning worden gebouwd. Binnen elk op de plankaart aangegeven
bebouwingvlak mag uitsluitend worden gebouwd: woningen, bijgebouwen, waaronder begrepen
hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen, en bij een en ander behorende andere bouwwerken.

1.4.3

Strijdigheid

Op grond van het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om in het plangebied twee woningen te
realiseren. De woonbestemming wordt door middel van voorliggende bestemmingsplanherziening gewijzigd
naar ‘Wonen – Extra woningen op erven’. Door gebruik te maken van het beleid “Extra woningen op erven”
wordt het mogelijk gemaakt de extra woning te realiseren in de schokbetonschuur. Voorliggend
bestemmingsplan voorziet in het gewenste planologische kader.
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1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.
Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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HOOFDSTUK 2
2.1

HUIDIGE SITUATIE

Landschap en omgeving

De Noordoostpolder heeft een uniek landschap. De inrichting van de polder is na de drooglegging volledig
gericht op de landbouw. Dit heeft een bijzonder landschap opgeleverd met een grootschalige opbouw en een
grote mate van openheid. Dit landschap is nu circa 70 jaar oud en het concept van de oorspronkelijke
inrichting is nog altijd herkenbaar aanwezig. Het ontwerp van de polder en de uniciteit van het landschap
wordt internationaal hoog gewaardeerd. Kenmerkend voor het polderlandschap is het regelmatige
kavelpatroon en de structuurbepalende beplantingselementen zoals de erfsingels en wegbeplanting.
In de omgeving van het plangebied zijn de karakteristieke elementen voor het polderlandschap duidelijk
herkenbaar. De rechtlijnige, lineaire structuren en de openheid zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. In
afbeelding 2.1 is een luchtfoto van de omgeving weergegeven, het plangebied is indicatief aangegeven met de
rode contour.

Afbeelding 2.1:

2.2

Luchtfoto ligging plangebied in de omgeving (Bron: ArcGIS)

Het plangebied

Het plangebied is gelegen binnen het perceel Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg. Dit perceel is kadastraal
bekend als perceelnummer 526, sectie C, Noordoostpolder. De directe omgeving van het plangebied bestaat
voornamelijk uit agrarische gronden. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de
Zwartemeerweg.
Het voormalig agrarische bedrijfsperceel is omgeven door een forse groenwal die de bebouwing op het
perceel aan het zicht onttrekt. Binnen de begrenzing van het plangebied is een woning, schokbetonschuur en
een kapschuur aanwezig. De woning bevindt zich aan de noordwestzijde van het plangebied. Deels zijn de
gronden verhard, de rest van de gronden zijn in gebruik als tuin. In afbeelding 2.2 is een luchtfoto opgenomen
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van de huidige situatie van het plangebied. De rode contour betreft een indicatieve weergave van het
plangebied.

Afbeelding 2.2:

Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron ondergrond: Provincie Flevoland)
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HOOFDSTUK 3
3.1

GEWENSTE SITUATIE

Planbeschrijving

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de herziening van de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Wonen - Extra
woningen op erven’ en het toevoegen van één extra woning in de bestaande schokbetonschuur. Voor de
toevoeging van de extra woning is het beleid ‘Extra woningen op erven’ van de gemeente Noordoostpolder
van toepassing.
Er vinden geen fysieke ontwikkelingen plaats in die zin dat er geen bebouwing wordt gesloopt of nieuwe
bebouwing wordt bijgebouwd. De erfsingels rondom het plangebied blijven, overeenkomstig de huidige
situatie, gehandhaafd.
De schokbetonschuur wordt gedeeltelijk (inpandig) omgebouwd naar woning met een maximale inhoud van
1.600 m3. Het overige deel van de schokbetonschuur wordt ingericht als berging/schuur. De erfsingel wordt
voorzien van de bestemming ‘Groen – Erfsingel’.

3.2

Verkeer & parkeren

In de huidige situatie is voldoende ruimte voor het parkeren op het erf aanwezig. Ook in de nieuwe situatie is
dit het geval, omdat de erfopzet ongewijzigd blijft. De toevoeging van een extra woning in de
schokbetonschuur zal een beperkte toename wat betreft parkeerbehoefte met zich meebrengen. Deze
toename is eenvoudig op te vangen op eigen erf. De ontsluiting van het erf vindt plaats middels de bestaande
in- en uitrit aan de Zwartemeerweg.
De extra woning brengt een beperkte toename van het aantal verkeerbewegingen met zich mee. Deze
toename is echter zo gering dat het geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Gelet op
vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

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

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):




4.1.2

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat
om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam,
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur,
erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het
kustfundament en het IJsselmeergebied.

4.1.3

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de
Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk
gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en
geoptimaliseerd instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
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bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´

4.1.4

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen
rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Wat betreft de “Ladder voor
duurzame verstedelijking” wordt opgemerkt dat toetsing noodzakelijk is bij “nieuwe stedelijke ontwikkelingen”
(3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.
Op het realiseren van woningen zijn onder meer de uitspraken ABRvS 27 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3223 en ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2077 van toepassing. Uit deze uitspraken
blijkt dat het realiseren van respectievelijk 4 en 7 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame
verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien sprake is van een toevoeging van een enkele woning.
Toetsing aan de ladder is derhalve niet noodzakelijk.
Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

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 gaat uit van het toevoegen van een extra woning in de huidige
schokbetonschuur. Karakteristieke elementen blijven behouden, denk hierbij aan de erfsingel, de woning en
de schokbetonschuur. Gelet op vorenstaande sluit het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal van Flevoland’). Vooralsnog is de beleidsmatige kant
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar
het omgevingsplan Flevoland 2006.
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4.2.2

Omgevingsplan Flevoland

4.2.2.1 Algemeen
In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. In het omgevingsplan is het
integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een
doorkijk naar 2030. De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 de Omgevingsvisie Flevoland Straks
vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt het visiedeel van het omgevingsplan. De beleids- en
uitvoeringsdelen uit het Omgevingsplan 2006 zullen gefaseerd vervangen worden door onder meer
programma’s en regels in een omgevingsverordening.
Het omgevingsplan is een samenvoeging van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan,
Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de samenvoeging zijn
de hoofdlijnen van het provinciale beleid compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen het
best gewaarborgd. De provincie stelt als voorwaarden voor een evenwichtige groei: het behoud en het
verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het landschap. In het
omgevingsplan wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten voor het landelijk gebied. Het
Omgevingsplan is ook beeldend weergegeven op een visiekaart. Een uitsnede van deze visiekaart wordt hierna
weergegeven. Ten aanzien van het plangebied gelden geen specifieke uitgangspunten.

Afbeelding 4.1:

Visiekaart Omgevingsplan Flevoland (Bron Provincie Flevoland)

4.2.2.2 Beleidskader voor het landelijk gebied
Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en
herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame
productie (en verwerking) van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de
provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch
draagvlak en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Door de schaalvergroting in de landbouw
komen veel agrarische bouwpercelen vrij. De beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied'
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biedt het kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Eventueel kan hier ook op
aangesloten worden met het gemeentelijke "Rood voor Rood" beleid.

4.2.2.3 Wonen
De woonfunctie is in Flevoland sterk gebonden aan het stedelijk gebied. Er is echter vraag naar bijzondere
woonmilieus en combinaties van wonen en werken. Voor een deel heeft deze vraag betrekking op wonen in
het landelijk gebied. Vrijkomende agrarische bebouwing kan gedeeltelijk in deze behoefte voorzien, onder
andere via de "Rood voor Rood" regeling. Landelijk wonen kan ook gerealiseerd worden met de aanleg van
nieuwe landgoederen en buitenplaatsen. Aan gemeenten wordt gevraagd in hun plannen vast te leggen of
nieuwe landgoederen in bepaalde gebieden worden uitgesloten.

4.2.3

Verordening voor de fysieke leefomgeving

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

4.2.4

Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel "Kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijke gebied 2007" maar is procedureel aangepast aan de Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden.
Deze beleidsregel geeft aan op welke wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijk gebied.
De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk gebied vitaal en
duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante
(maar ook niet- agrarische functies) en de mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te
vergroten. Dit mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt.
De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven:









4.2.5

Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen
zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het functioneren van de naastgelegen
(agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit
nader worden geregeld in een (milieu)vergunning.
Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied.
Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen
boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning.
Landschappelijke inpassing.
Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische
en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk,
tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling .
Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets.

Toetsing aan het provinciaal beleid

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een toevoeging van één extra
woning. Het erf wordt niet vergroot of verkleint, de bestaande erfbeplanting blijft behouden en de
woonfunctie levert geen onevenredige negatieve effecten op omliggende agrarische bedrijven (zie paragraaf
5.5. en 5.6). De ontwikkeling raakt geen provinciale belangen en is in lijn te achten met de omgevingsvisie
FlevolandStraks. Het plangebied maakt geen deel uit van specifiek aangeduide gebieden of
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beschermingsgebieden. Dit plan is niet in strijd met het Omgevingsplan Flevoland, dan wel de provinciale
“Verordening voor de fysieke leefomgeving”.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

4.3.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De
Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft.
De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap,
zorgvuldig af te wegen. En hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke,
economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in de
gemeente Noordoostpolder. De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent de
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 een zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis
voor ons toekomstig beleid, ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen,
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang
te zetten.

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen
De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke woon- en leefomgeving
en daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De
gemeente zet in op een afwisselend woningaanbod en voegt bijzondere woonmilieus toe, zoals in de
Wellerwaard. Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende agrarische
bebouwing. De aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden,
verbeteren en/of transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in
vrijkomende agrarische bebouwing:
Wonen op vrijkomende agrarische erven


Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt verkocht,
maar het erf blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de
woonfunctie toestaan onder de voorwaarden dat:
1. het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf
worden gesloopt;
2. de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant;
3. er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie bouwvolumes; dit kan
door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door ‘rood voor rood’ (nieuwbouw in ruil
voor sloop van bestaande gebouwen)
4. het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen
5. er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in
hun bedrijfsvoering worden beperkt.

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’
In voorliggend geval is sprake van een bestemmingswijziging van ‘Wonen’ naar ‘Wonen - Extra woningen op
erven’ voor de toevoeging van één extra woning in de bestaande schokbetonschuur. Hiermee wordt een
voormalig agrarisch gebouw omgebouwd naar een woning.
Hiermee is dit plan in overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘Structuurvisie
Noordoostpolder 2025’.
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4.3.2

Beleid “extra woningen op erven”

4.3.2.1 Algemeen
Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente Noordoostpolder in de
‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ aangegeven ruimte te willen bieden aan extra woningen op erven. Door
middel van het beleid “Extra woningen op erven” geven provincie en gemeente samen aan hoe dit mogelijk is
en bij kan dragen aan een vitaal platteland. De voorwaarden zijn getoetst in paragraaf 4.3.1. In het beleid
“Extra woningen op erven” staat beschreven dat het op kleine schaal toestaan van extra woningen op erven
een quotum van 26 woningen tot 2022 is toegestaan.

4.3.2.2 Toetsing van het initiatief aan het beleid “Extra woningen op erven”
Voorliggend plan voorziet in het realiseren van een extra woning in de huidige schokbetonschuur. Omdat het
quotum voor extra woningen op erven nog toereikend is, wordt geconcludeerd dat het plan in
overeenstemming is met het beleid “Extra woningen op erven”.

4.3.3

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016

4.3.3.1 Algemeen
Op 29 november 2016 heeft de raad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid"
vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de
inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen.
Zoals de titel van de nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaats gevonden aan de hand van
twee criteria:



de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;
de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:
1.
2.
3.
4.

de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel,
Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
Nagele en Schokland in zijn geheel;
het landelijk gebied.

4.3.3.2 Welstandscriteria Landelijk gebied
Het landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Noordoostpolder, met uitzondering van
bebouwde kommen van Emmeloord, de dorpen en Schokland en het IJsselmeergebied.
Beleid
De aandacht voor de cultuurhistorie van Noordoostpolder is groot en de verwachting is dat dit naar de
toekomst toe nog belangrijker wordt. Het unieke verhaal van de Noordoostpolder vraagt om een werkwijze,
waarbij zorgvuldig met de kwaliteiten van de polder omgegaan dient te worden.
Vanwege ouderdom van de bebouwing in het buitengebied, de vrijkomende agrarische bedrijfskavels, de
mogelijkheden voor niet agrarische bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen, is
in de (nabije) toekomst de nieuwbouw van woningen in het buitengebied meer dan ooit aan de orde. In de
welstandsnota zijn naast de welstandcriteria voor oorspronkelijke bebouwing ook welstandcriteria voor nieuw
te bouwen woningen en bedrijfshallen in het buitengebied opgenomen.
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Toelichting
Het regelmatige patroon van boerderijen met erven en daarop veelal montageschuren, de
landarbeiderswoningen en de beplantingsmantel rond de erven zijn uniek voor Nederland en zeer kenmerkend
voor Noordoostpolder.
Door ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, en vermindering van het aantal landbouwbedrijven, kunnen
deze karakteristieken echter veranderen. Met zorgvuldige ontwerpen is het mogelijk daarbij belangrijke
elementen te handhaven, maar noodzakelijk is dat niet. Nieuwe architectuur kan naast de bestaande
cultuurhistorische karakteristieken verfrissend zijn en kwaliteit toevoegen in een veranderende omgeving die
dynamiek uitstraalt. In de welstandscriteria is deze visie uitgewerkt.
Uit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang de groensingels rond de erven te
handhaven. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld maar via het bestemmingsplan.

4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder
Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan de welstandsnota. Op voorhand zijn geen
belemmeringen te verwachten.

4.3.4

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke
beleidskaders.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

5.1

Geluid (Wet geluidhinder)

5.1.1

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan
een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het
plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke
voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn
om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.

5.1.2

Situatie plangebied

Voorliggend plan voorziet in het toestaan van een extra woning in de bestaande schokbetonschuur en het
vervangen van de bestaande woning. In artikel 76 van de Wgh is bepaald dat de geluidsbelasting van een
aanwezige weg op bestaande woningen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden. Hieronder valt
het mogelijk vervangen van een bestaande woning in de toekomst. Daarom wordt enkel nader ingegaan op de
extra woning in de schokbetonschuur.

5.1.2.1 Industrielawaai
In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder,
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven
op de nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone hebben
waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen:
Aantal rijstroken
1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken
5 of meer rijstroken

Stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

Buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:



wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied).
De nieuwe woning in de schokbetonschuur ligt in ‘buitenstedelijk’ gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, van de Zwartemeerweg. De
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van een woning ten gevolge van een weg bedraagt
48 dB.
Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van de standaard Rekenmethode van bijlage III
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Op de Zwartemeerweg is een beperkte verkeersintensiteit
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(hoofdzakelijk bestemmingsverkeer) en de afstand van de woning tot de as van de Zwartemeerweg is circa 50
meter. Op basis van geraadpleegde eerder uitgevoerde onderzoeken met vergelijkbare omstandigheden is een
geluidsbelasting op de gevel te verwachten van niet meer dan Lden45dB. Hierdoor kan er van uit worden
gegaan dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Tevens wordt opgemerkt dat de
Zwartemeerweg geasfalteerd is en deze weg hoofdzakelijk dient ter ontsluiting van de aanliggende percelen.
Gelet op vorenstaande wordt uitgegaan van een acceptabel woon- en leefklimaat ter plaatste van de beoogde
nieuwe woning inzake wegverkeerslawaai. Nader onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai wordt niet
noodzakelijk geacht.

5.1.3

Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.

5.2

Bodemkwaliteit

5.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen
NEN 5740.
Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor
de bodemonderzoekplicht:
1.
2.

3.

5.2.2

als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik
wordt gehandhaafd;
als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen
verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur
gehanteerd;
als Burgemeester en Wethouders vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met
betrekking tot de bodemkwaliteit bekend zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd
bodemonderzoek (maximaal 5 jaar oud en waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd).

Situatie plangebied

Het perceel Zwartemeerweg heeft reeds een woonbestemming. Gelet op het gebruik van de gronden ter
plaatse als woonerf sluit de bodemkwaliteit aan bij het gewenste gebruik. Daarom is voor de locatie geen
bodemonderzoek uitgevoerd.

5.2.3

Conclusie

Uit milieukundig oogpunt is geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling aangezien het perceel reeds
een woonbestemming heeft. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik
(wonen en tuin).

5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
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In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:



Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:




woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2

Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden voor een project dat “niet in
betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken
als een project dat “niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging.
Hiermee wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3

Conclusie

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.

5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe
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ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:






het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening
zijn vastgelegd in:




het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het
plaatsgebonden en het groepsrisico.

5.4.2

Situatie in en bij het plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op
de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven.

Afbeelding 5.1:

Uitsnede Risicokaart Plangebied en omgeving (Bron:www.risicokaart.nl)

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:





zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.
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5.4.3

Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van
externe veiligheid.

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De VNG-uitgave gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan
van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden
gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds
de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan
mogelijk is.
Hoewel de richtafstanden in 'Bedrijven en milieuzonering' indicatief zijn, worden deze afstanden wel als harde
eis gezien door de Raad van State bij de beoordeling of bedrijven op een passende afstand van woningen
worden gesitueerd.

5.5.2

Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering’ is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied en derhalve aan te merken met het omgevingstype ‘rustige
woonwijk’.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
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5.5.3

Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG-uitgave ‘Bedrijven
en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee vragen een
rol:
1.
2.

past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

5.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm van aantasting
van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake.

5.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande
functies in de omgeving en of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden van
omliggende bedrijven aantasten. De functie wonen is aan te merken als milieugevoelige functie. Het
plangebied is echter momenteel ook al bestemd voor wonen. Hierdoor mag er van worden uitgegaan dat ter
plaatse van het plangebied sprake is en zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast komt
de woonbestemming door voorliggend plan niet dichter op omliggende milieubelastende functies te liggen en
is er daarom geen sprake van extra belemmering van omliggende bedrijven.

5.5.4

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.6

Geur

5.6.1

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van
veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld wordt deze waarde uitgedrukt in een ten
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorie is die waarde een
wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden
aangehouden te worden:



ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting op
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan kom 2 odour units per kubieke meter lucht
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mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8
odour units per kubieke meter lucht.

5.6.2

Situatie plangebied

Met voorliggend plan wordt een nieuw geurgevoelig object toegestaan, namelijk de te realiseren woning in de
huidige schokbetonschuur. Binnen een straal van ten minste 500 meter zijn geen veehouderijen aanwezig.
Gelet op de ruime afstand is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van het
plangebied en worden veehouderijen niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.

5.6.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.7

Ecologie

5.7.1

Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten.
In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een Quickscan
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1 van deze toelichting.

5.7.2

Gebiedsbescherming

5.7.2.1 Algemeen
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet natuurbescherming beschermd.
Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofstructuur) is de kern van het Nederlandse
natuurbeleid. De NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

5.7.2.2 Situatie plangebied
In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ.
Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Gronden die tot Natura 2000-gebied
behoren, liggen op minimaal 950 meter afstand van het plangebied. In afbeelding 5.2 is de ligging van het
plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden weergegeven.
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Afbeelding 5.2

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: Provincie Flevoland)

Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden, de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd
dat er geen sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
5.7.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 3,2 kilometer afstand van het
plangebied. In afbeelding 5.3 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN weergegeven.

Afbeelding 5.3

Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Provincie Flevoland)
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5.7.3

Soortenbescherming

5.7.3.1 Algemeen
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.

5.7.3.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden
of opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en te vernielen.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied als foerageergebied en
mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er ook een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie. Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet
beschermd).
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd
en vernield en wordt de functie van het plangebied als foerageergebied aangetast. In het kader van de
zorgplicht wordt geadviseerd om bij uitvoering van de voorgenomen activiteiten rekening te houden met de
ecologie van grondgebonden zoogdieren. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.
De kapschuur is geschikt als broedplaats. Voor het uitsluiten van broedvogels zijn gewoonlijk ten minste twee
bezoeken nodig. Echter wordt in voorliggend geval de kapschuur in dit plan buiten beschouwing gelaten. Het
voorval is besproken met de afdeling ruimtelijke ordening van de provincie Flevoland. Uit dit overleg is
voortgekomen dat eén bezoek in dit geval voldoende wordt geacht.
Om te voorkomen dat hulpeloze jonge grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood
worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om deze
werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest
geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-maart. De functie van het omliggende
terrein als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.

5.7.4

Conclusie

Er worden geen negatieve effecten op de NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. Daarnaast zijn er geen
negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten.

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies

26

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

5.8

Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1

Archeologie

5.8.1.1 Algemeen
Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2 Situatie plangebied
De gemeente Noordoostpolder heeft een archeologische beleidsadvieskaart voor haar grondgebied op laten
stellen in 2018. De archeologische beleidsadvieskaart is de ruimtelijke vertaling van het voorgestelde
archeologische beleid: welk beleid geldt voor welk gebied binnen de gemeente. Op de archeologische
beleidsadvieskaart is onderscheid gemaakt in acht beleidscategorieën. Zoals gebruikelijk voor archeologische
waarden in de bestemmingsplansystematiek hebben de verschillende beleidscategorieën uiteenlopende
vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek. In afbeelding 5.4 is een uitsnede van de Archeologische
Beleidsadvieskaart weergegeven waarbij het plangebied is gelegen binnen de dikgedrukte zwarte omlijning.

Afbeelding 5.4:

Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

Op basis van de archeologische beleidsadvieskaart valt het plangebied onder beleidscategorie WA-8. Binnen
deze beleidscategorie geldt er vrijstelling voor archeologisch onderzoek voor gebieden kleiner dan 10.000 m²
en bodemingrepen tot een diepte van 100 centimeter.
Aangezien er met het plan geen ingrepen in de bodem plaatsvinden kan een nadere toetsing aan de
gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart achterwege blijven. Archeologie vormt geen belemmering
voor de uitvoerbaarheid van het plan. Opgemerkt wordt dat ter bescherming van het behoud van de in of op
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de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische
verwachtingswaarde WA-8’ is opgenomen.

5.8.2

Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.

5.8.2.2 Situatie plangebied
Er bevinden zich binnen het plangebied geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten of andere
cultuurhistorische waarden. In de directe omgeving van het plangebied komen eveneens geen monumenten of
cultuurhistorische waarden voor.

5.8.3

Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. In
het plangebied en in de omgeving van het plangebied komen geen cultuurhistorische waarden voor.

5.9

Kabels & leidingen

In of nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig.
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HOOFDSTUK 6
6.1

WATERASPECTEN

Algemeen

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater).

6.2

Beleidskaders

6.2.1

Waterbeheerplan 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met
gebiedspartners) uit gaat voeren.
De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon
water, voldoende water) en het thema ‘water en ruimte’. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

6.2.2

Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem.
Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in:




afvoerblokkering in natuurgebieden;
vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied;
realisatie van duurzame oevers.

Oplossingsrichtingen voor de resterende wateropgave zijn onder andere bergen in open water en efficiënt
uitmalen.

6.3

Watertoetsproces

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang
van de watertoets wordt toegepast. De watertoets: geen waterschapsbelang is opgenomen in bijlage 2 van
deze plantoelichting. Hieronder volgt een uitwerking van de relevante wateraspecten.
Veiligheid
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland
tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te
werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke,
economische en klimatologische ontwikkelingen.
Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Met betrekking tot voorliggende ontwikkeling zijn
er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
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Wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen
en bodemdaling kan opvangen.
Het plangebied is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering
voor het aspect wateroverlast. Voorliggende ontwikkeling voorziet echter niet in toename van bebouwing of
verhard oppervlak in het landelijk gebied. De uitgangspunten voor het thema wateroverlast zijn dan ook niet
van toepassing.

Watertekort
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme
neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het
robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.
Ten behoeve van de plantontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er wordt in het plan geen
gebruik gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Bij deze planontwikkeling zal geen
grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.

Schoon water
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en
fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel, terwijl de
voorgenomen ontwikkeling ziet op een nieuwe lozing van huishoudelijk afvalwater. De lozing van huishoudelijk
afvalwater uit de te realiseren woning betreft een nieuwe lozing. Het is niet toegestaan het afvalwater aan te
sluiten op de septic tank van de bestaande woning. Het waterschap denkt graag met de initiatiefnemer mee
over de verwerking van dit afvalwater. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de meldings- en/of
vergunningsplicht bij de handelingen in of nabij het watersysteem. Indien het voor de realisatie van het plan
noodzakelijk is om grondwater te onttrekken, dan dient dit ten minste vier weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het waterschap te worden gemeld via het Omgevingsloket. Een voorgenomen lozing van
huishoudelijk afvalwater dient ten minste zes weken voor aanvang via het Omgevingsloket gemeld te worden
op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah). Aan de hand van de ingediende gegevens kan
het waterschap de initiatiefnemer adviseren als sprake is van lozing(en) in oppervlaktewater.
Met inachtneming van de uitgangspunten van de watertoets wordt geconcludeerd dat het aspect water geen
belemmering vormt voor het onderhavig plan.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

HOOFDSTUK 7
7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast
wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent
dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing
daar acceptabel is.

7.2

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouwen gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de in het plangebied aanwezige bestemmingen nader
toegelicht.

‘Groen – Erfsingel’ (Artikel 3)
De voor ‘Groen – Erfsingel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor opgaande afschermende beplanting, een
bebouwingsvrije onderhoudsstrook en erfsloten. Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd.

‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde WA-8’ (artikel 4)
De voor ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde WA-8’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

‘Wonen – Extra woningen op erven’ (Artikel 5)
De voor ‘Wonen – Extra woningen op erven’ aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen.
Binnen deze bestemming mogen woning, bijhorende bouwwerken en andere bouwwerken geen gebouwen
zijnde worden gebouwd. Woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van wonen – één woning toegestaan’. Binnen deze bestemming zijn specifieke bouwregels
opgenomen ten aanzien van toegestane bebouwing. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk
geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de
aanplant en instandhouding van een erfsingel ter plaatse van de bestemming ‘Groen – Erfsingel’.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van
een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

HOOFDSTUK 9
9.1

VOOROVERLEG

Vooroverleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro zal het ontwerp van dit bestemmingsplan worden
voorgelegd aan de relevante overlegpartners. De gemaakte opmerkingen van de provincie Flevoland en het
Waterschap Zuiderzeeland zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De vooroverlegreacties zijn opgenomen in
bijlage 3.

9.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende de periode van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt dan ook ongewijzigd
vastgesteld.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

Bijlage 1

QuickScan Natuurwaardenonderzoek
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

Bijlage 2

Watertoetsresultaat – geen waterschapsbelang
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
Ontwerp

Bijlage 3

Reactie vooroverlegpartners
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen om een deel van een bestaande schuur te verbouwen tot woning aan de
Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op
beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft
een medewerker van Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.
Het onderzoeksgebied is op 5 juli 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde
functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd
(natuur)gebied.
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort mogelijk uitsluitend tot het functionele leefgebied van sommige beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied als foerageergebied en
mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er ook een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie. Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet
beschermd).
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk rust- en voortplantingsplaatsen
beschadigd en vernield en wordt de functie van het plangebied als foerageergebied aangetast. In het kader
van de zorgplicht wordt geadviseerd om bij uitvoering van de voorgenomen activiteiten rekening te houden
met de ecologie van grondgebonden zoogdieren.
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. De functie van het omliggende terrein als
foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Conclusie
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming.
Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten Natura2000, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor
beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden afgestemd te
worden op de ecologie van grondgebonden zoogdieren.

1

Zie bijlage 2 van dit rapport
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen om een deel van een bestaande schuur te verbouwen tot woning aan de
Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op
beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft
een medewerker van Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en
dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies.
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd
(natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (Natuurnetwerk Nederland).
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg. Het ligt in het buitengebied, circa
4,5 kilometer ten oosten van het dorp Ens. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het
plangebied weergegeven met de blauwe marker in de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De globale ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron kaart: PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied vormt het zuidelijke deel van een bestaande schuur. Deze schuur bestaat uit betonnen
wanden en is gedekt met dakpannen. De schuur beschikt niet over een spouwmuur maar wel over een
beschoten kap. De schuur was tijdens het veldbezoek in gebruik als opslagloods. Op onderstaande
afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn (bron luchtfoto:
PDOK.nl).
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat om de zuidelijke helft van de schuur te verbouwen tot woning. Om het gebouw
geschikt maken als woning worden delen van de buitengevel vervangen door kozijnen. Op onderstaande
afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld van het plangebied weergegeven.

Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: BJZ.NU).

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Verbouw schuur tot woning;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het (intern)
verbouwen van de schuur tot woning.
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel
en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of
de aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN,
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en
de overige spelregels hebben is opgenomen in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de
doelen op een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland
behoren liggen op minimaal 3,3 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt
de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de
blauwe marker in de cirkel aangeduid (bron: Provincie Flevoland)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000 behoren liggen op minimaal
één kilometer afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in
de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de cirkel. Het
Natura2000-gebied wordt met de groene kleur aangeduid (bron: Provincie Flevoland).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen
activiteiten leidt niet tot negatieve effecten op Natura2000-gebied.
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Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst
deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
• de leefgebieden van vogels;
• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);
De provincies stellen voor de Natura2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming).
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen
worden bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die
gebieden.
Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte
Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit
te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling
programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering
op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden
uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt
vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde
depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpakstikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met de ligging buiten
beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de fysieke werkzaamheden niet tot negatieve
effecten op beschermd (natuur)gebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke
consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het
gebied voorkomen:
• Grondgebonden zoogdieren;
• Vleermuizen;
5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 5 juli 2018 tijdens de daglichtperiode
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht.
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 23⁰C, wind 1-2 Bft.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Begin juli bezetten de meeste vogelsoorten de broedplaats en
hebben verschillende soorten een bezet nest. Sommige soorten hebben de nestplaats reeds verlaten omdat
de jonge vogels uitgevlogen zijn en deze soorten geen vervolglegsel produceren (o.a. watervogels,
weidevogels, spreeuw). Huismussen bezetten in deze tijd van het jaar nog wel nesten. Op basis van een
beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie
van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen
voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief
onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden
zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het
onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten,
pootafdrukken en uitwerpselen.

2

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.
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Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle
vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de
zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en
kraamkolonies. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar winter- en paarverblijven van
vleermuizen.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van
vleermuizen. Daarbij is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in de te verbouwen
schuur. De geschiktheid van de schuur als rust- en verblijfplaats voor vleermuizen is onder andere
beoordeeld op basis van bouwstijl, gebruikte bouwmaterialen en de staat van onderhoud. Bij mogelijke
invliegopeningen is gekeken naar sporen die op het gebruik van de invliegopening duiden, zoals
veegstrepen, afwezigheid van spinrag en uitwerpselen op de buitenmuur of onder mogelijke
verblijfplaatsen. De bomen zijn onderzocht op de aanwezigheid van holen en holle ruimtes achter losse
schors.
De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten zoals
amfibieën, reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren),
haften (oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte
habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van
soorten ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich
spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine
grondgebonden zoogdieren en reptielen.
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5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde
plantensoorten.
Vogels
Het plangebied behoort niet tot het functionele leefgebied van vogels. Er zijn in de schuur geen oude
vogelnesten aangetroffen en onder de dakpannen zijn geen (oude) nesten van de huismus aangetroffen. Er
zijn tijdens het veldbezoek enkele gaten in het gebouw aangetroffen, zoals een kapot raam en een gat in de
buitenmuur. Dergelijke gaten maken het gebouw niet direct geschikt als nestplaats voor vogels. Het is
bekend dat de boerenzwaluw niet meer dan een gat in een ruit nodig heeft om een nestplaats te bezetten
in een schuur, maar de schuur in het plangebied vormt vanwege de bouwstijl (grote open ruimte) een
ongeschikte nestplaats. Nieuwvestigingen van boerenzwaluwen zijn sterk gebonden aan de aanwezigheid
van huisvee, zoals paardenstallen. Een grote open, voormalige opslagloods, vormt een ongeschikte locatie
voor nieuwvestiging van de boerenzwaluw. Zoals zichtbaar aan de buitenzijde van het gebouw, heeft er in
het verleden een huiszwaluw aan de buitengevel van de schuur genesteld. Deze nestplaats is vermoedelijk
al jaren niet meer in gebruik.
Door het verbouwen van de schuur tot woning, worden geen vogels verwond of gedood en worden geen
rust- en/of nestplaatsen beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- geen.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar mogelijk behoort het
plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als huismuis,
huisspitsmuis, bruine rat en bosmuis. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied
en mogelijk bezetten ze er een rust- en/of voortplantingslocatie. Voorgenoemde soorten kunnen een rusten/of voortplantingslocatie bezetten in de bebouwing, in opgeslagen goederen en in voertuigen. Ondanks
enkele gaten in de buitengevel, zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de schuur tot het functionele
leefgebied van de steenmarter behoort.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Door uitvoering van
de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden
zoogdieren aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- verbouwen schuur.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die
op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de schuur duiden. De schuur wordt als een
ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd omdat deze niet beschikt over een (holle) spouw,
en tochtvrije, afgesloten zolder. Ook zijn ook geen andere potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte
achter windveren, vensterluiken, loodslabben of gevelbetimmeringen in het plangebied waargenomen.
Mogelijk bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de woning, elders op het erf, maar de voorgenomen
activiteiten hebben geen negatief effect op deze buiten het plangebied gelegen verblijfplaats.
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Door het verbouwen van de schuur tot woning worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood en
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.
Het plangebied vormt een ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk foerageren soorten als
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger rond de randen en kronen van de bomen
rondom de schuur, maar deze functie wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het
landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als
foerageergebied. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het
foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar
verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden
en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom
geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten. Het gebouw is niet
toegankelijk voor amfibieën of andere (beschermde) diersoorten.
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5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Er nestelen geen vogels in het plangebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen
vogels verwond of gedood en worden geen nesten beschadigd of vernield.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.

Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties:
- Geen
Foerageergebied
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet
aangetast. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het
kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties:
- Geen
Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van
vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het
kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties:
- Geen

3

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de
grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en
voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de huismuis en bruine rat). De functie van het
plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat hulpeloze jonge
grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood worden als gevolg van het uitvoeren van
de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om deze werkzaamheden uit te voeren buiten de
voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om deze
werkzaamheden uit te voeren is september-maart.
Wettelijke consequenties:
- Geen (Zorgplicht)
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Grondgebonden zoogdieren; alle
functies

Diverse soorten

Geen

Vogels; alle functies
Vleermuizen; foerageergebied

Niet aanwezig
Mogelijk diverse soorten

Vleermuizen; verblijfplaats en
vliegroute
Amfibieën; alle functies
Overige soorten

Niet aanwezig

Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling of de soort is
niet beschermd (huismuis, bruine
rat). Wel geldt de zorgplicht.
Niet van toepassing
Niet van toepassing; functie wordt
niet aangetast
Niet van toepassing

Niet aanwezig
Niet aanwezig

Niet van toepassing
Niet van toepassing.

Geen
Geen

Geen

Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort mogelijk uitsluitend tot het functionele leefgebied van sommige beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied als foerageergebied en
mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er ook een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie. Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet
beschermd). Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk rust- en
voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield en wordt de functie van het plangebied als foerageergebied
aangetast. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om bij uitvoering van de voorgenomen
activiteiten rekening te houden met de ecologie van grondgebonden zoogdieren.
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. De functie van het omliggende terrein als
foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
Conclusie
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming.
Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten Natura2000, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor
beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden afgestemd te
worden op de ecologie van grondgebonden zoogdieren.

4

Zie bijlage 2 van dit rapport
18

Bijlage
Bijlage 1. De natuurkalender
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling
of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

21

Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

Soortgroep
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren

Nederlandse naam
bruine kikker
gew one pad
kleine w atersalamander
meerkikker
middelste groene kikker/bastaard kikker
aardmuis
bosmuis
bunzing
dw ergmuis
dw ergspitsmuis
egel
gew one bosspitsmuis
haas
hermelijn
huisspitsmuis
konijn
ondergrondse w oelmuis
ree
rosse w oelmuis
tw eekleurige bosspitsmuis
veldmuis
vos
w ezel
w oelrat

Wetenschappelijke naam
Rana temporaria
Bufo bufo
Lissotriton vulgaris
Pelophylax ridibundus
Pelophylax kl. esculentus
Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Mustela putorius
Micromys minutus
Sorex minutus
Erinaceus europeus
Sorex araneus
Lepus europeus
Mustela erminea
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Pitymys subterraneus
Capreolus capreolus
Clethrionomys glareolus
Sorex coronatus
Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Arvicola terrestris

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Flevoland als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 5. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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datum
18-6-2018
dossiercode 20180618-37-18133

Geachte heer/mevrouw Steven Koman,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de procedure geen waterschapsbelang.
Waterparagraaf geen waterschapbelang
Hierbij ontvangt u de waterparagraaf voor de procedure geen waterschapsbelang. Deze is automatisch gegenereerd op basis van de
antwoorden op vragen en het ingetekende plangebied. Deze waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van uw
ruimtelijk plan.
Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een algemene opmerking
die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a. oppervlaktewaterlichamen,
waterkeringen en rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier te bestemmen of te
reguleren. Het team Waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.
In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het
ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening met Waterschap Zuiderzeeland vooroverleg te
voeren over het ruimtelijk plan dat betrekking heeft op deze ontwikkeling c.q. dit plangebied. Indien de relevante wateraspecten in het
ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan met vertrouwen tegemoet. Deze kunt u zenden
naar watertoets@zuiderzeeland.nl
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl
____________________________________________________________________________________________
Waterparagraaf geen waterschapsbelang
De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets wordt toegepast. De
planontwikkeling leidt niet tot effecten met betrekking tot de waterhuishouding of de afvalwaterketen. De relevante waterbelangen, zoals
waterkeringen, rioolwaterzuiveringen en waterlichamen zijn opgenomen in de verbeelding en/of gereguleerd in de regels van het ruimtelijk
plan. ____________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Indien er wijzigingen in de planontwikkeling optreden die consequenties hebben voor het watersysteem dan verzoeken wij u contact op te
nemen met het Waterschap Zuiderzeeland onder telefoonnummer (0320) 274 911 of via de email watertoets@zuiderzeeland.nl. Ook is het
mogelijk de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

De WaterToets 2017

Beste Remco van Dalfsen,
Op 22 augustus 2018 ontvingen wij van u, in het kader van het ambtelijk vooroverleg,
als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, het concept
bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg”
(NL.IMRO.0171.BP00626-ON01). Via mail geven wij een reactie op het plan.
Door middel van de digitale watertoets heeft de initiatiefnemer voor het plangebied een
digitaal wateradvies ontvangen van Waterschap Zuiderzeeland. Uit de betreffende
watertoets is de procedure "geen waterschapsbelang" naar voren gekomen.
Doordat het plan een functiewijziging regelt, zijn er beperkte gevolgen in het kader van
de waterhuishouding. Gezien de specifieke situatie willen wij - aanvullend op de digitale
watertoets – het volgende aandachtpunt aangaande het beleidsthema ‘Schoon water’
meegeven.
Inhoudelijk
De planontwikkeling heeft tot gevolg dat een nieuwe woning wordt gecreëerd in de
bestaande schokbetonschuur en het mogelijk wordt om de bestaande woning te
vervangen. Aangezien de ontwikkeling een nieuwe lozing van huishoudelijk afvalwater
tot gevolg heeft adviseren wij om hier ter volledigheid het onderwerp 'Goed omgaan met
afvalwater' op te nemen. Ter plaatse is geen openbare riolering aanwezig waar genoemd
afvalwater op aangesloten kan worden. In de waterparagraaf wordt gesteld dat de
planontwikkeling niet leidt tot effecten met betrekking tot de waterhuishouding of de
afvalwaterketen. Het is niet duidelijk of en hoe het huishoudelijk afvalwater wordt
gezuiverd en of het gezuiverde afvalwater vervolgens wordt geloosd in de bodem of in
oppervlaktewater.
Als sprake is van lozing in oppervlaktewater dan vindt lozing plaats in “kwetsbaar”
oppervlaktewater. Op grond van het gebiedsgerichte IBA-beleid en de beleidsregel
‘Directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied’ stelt het
waterschap dan strengere lozingseisen in afwijking van landelijke wet- en regelgeving.
Het waterschap denkt graag met de initiatiefnemer mee over de verwerking van dit
afvalwater. Als sprake is van het lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of het
oppervlaktewater dient een melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag, zie
hiervoor ‘Vervolg voor de initiatiefnemer’ in deze mail.
Het perceel is bovendien omgeven door een wateraanvoergebied. Op grond van het
beleid van het waterschap worden nieuwe afvalwaterlozingen in aanvoersloten in
wateraanvoergebied niet toegestaan. Geadviseerd wordt om als het gezuiverde
afvalwater wordt geloosd in het oppervlaktewater, dit benedenstrooms van de stuwput in
de wateraanvoersloot te doen.
Advies schoon water
Initiatiefnemer wordt verzocht om in de waterparagraaf een korte behandeling van het
beleidsthema ‘schoon water’ toe te voegen. Het gaat met name om de wijze waarop het
huishoudelijke afvalwater afkomstig van de nieuwe woning behandeld en afgevoerd gaat
worden.
Vervolg
Wij verzoeken de waterparagraaf op bovengenoemde aspecten aan te passen of aan te
vullen. Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in de waterparagraaf van het
concept bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg, dan
kunt u deze mail als een positief wateradvies beschouwen.

Vervolg voor de initiatiefnemer
Wij vragen u de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor de planontwikkeling
diverse meldings- en/of vergunningsplichten bestaan voor handelingen in of nabij het
watersysteem. Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage bij deze mail.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen
kunt u contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
Ronald Loeve
Beleidsadviseur Water & Ruimte
Afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie

Bijlage:

Vervolg voor de initiatiefnemer

Onderwerp:

Meldingen en/of vergunningen
Zwartemeerweg 30, Kraggenburg.
Realisatie van nieuwe woning in de bestaande schokbetonschuur en het mogelijke vervanging bestaande woning
01-10-2018

Datum:

In verband met de voorgenomen wijzigingen kan het noodzakelijk zijn maatregelen te treffen, teneinde nadelige gevolgen voor waterstaatswerken en het
oppervlaktewatersysteem te voorkomen (dan wel te beperken). U als initiatiefnemer bent hiervoor verantwoordelijk, alsmede voor het tijdig indienen van
de nodigde meldingen en/of vergunningaanvragen hiertoe. Voor het realiseren van het plan zijn de volgende meldingen en/of vergunningaanvragen
(mogelijk) aan de orde ten aanzien van de wateraspecten:

Waterstaatswerken
Lozingen

-

Werkzaamheden/activiteiten
aanleggen lozingspunt huishoudelijk afvalwater in
sloot
lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van
de nieuwe woning

Wet-/regelgeving
meldplicht op basis van de Waterwet en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 (OLO)
meldplicht op basis van het Besluit lozing
afvalwater huishoudens (OLO)

Proceduretermijn
4 of 8 weken
6 weken

* afhankelijk van het debiet geldt een meld- of vergunningplicht
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding verwijzen wij de initiatiefnemer naar de website van
Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het Omgevingsloket online (OLO, www.omgevingsloket.nl). Meldingen op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer worden ingediend via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.aimonline.nl. Bepaalde meldingen in het kader
van de Keur kunnen ook worden ingediend via het webformulier op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl. Bij meerdere
meldingen en/of aanvragen kunnen deze mogelijk gecombineerd worden. Informeer hierover bij het team Waterprocedures.
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding kan contact worden opgenomen met het team
Waterprocedures van het waterschap via e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78, b.g.g. (0320) 274 911.

Geachte heer van Dalfsen,
Op woensdag 22 augustus hebben wij van u in kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro de
kennisgeving omtrent het concept ontwerp bestemmingsplan Zwartemeerweg 30 ontvangen. Het
bestemmingsplan maakt op een voormalige agrarisch perceel (dat al een woonbestemming heeft)
een extra woning in de schokbetonschuur mogelijk volgens het beleid Extra woningen op erven. Wij
hebben de volgende opmerkingen die provinciaal belang betreffen:
Ecologie
- Voor het uitsluiten van broedvogels moeten ten minste twee bezoeken in de broedtijd
plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Gezien de locatie zijn broedvogels wel te verwachten (huismus
en boeren- of huiszwaluw). Wij adviseren dat er op korte termijn nog een bezoek plaatsvindt.
Archeologie en cultuurhistorie
- In de toelichting wordt (correct) aangegeven dat sprake is van een hoge archeologische
verwachting. In het bestemmingsplan dient vervolgens te worden aangegeven hoe in de
toekomstige situatie met deze waarden omgegaan dient te worden. Hiervoor is reeds een voorzet
gegeven onder hoofdstuk 7 van de toelichting. De dubbelbestemming ontbreekt echter in de
verbeelding en ook zijn de regels niet opgenomen. Wij zien deze graag toegevoegd aan dit
bestemmingsplan.
- In de inleiding van de toelichting is aangegeven hoe de gemeente om wil gaan met het
cultuurhistorisch waardevolle gebied, ter behoud van de ch-waarden en kenmerkende structuren. In
de paragraaf cultuurhistorie worden deze waarden vervolgens niet meer beschreven. Wij zien deze
graag toegevoegd waarbij aangegeven wordt hoe het behoud van deze waarden in de toekomstige
situatie wordt geborgd.

Wij zien een aangepaste versie, in de vorm van een ontwerp bestemmingsplan, met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Werner Pison
Junior Beleidsadviseur Ruimte
Provincie Flevoland
T: 0320-265329
E: werner.pison@flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
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Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg
vastgesteld

Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg" met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00626-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;
1.3
achtererfgebied
erf achter de lijn die een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het
aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning opnieuw te doorkruisen of in het erf achter de
woning te komen;
1.4
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;
1.5
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6
aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te
stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie
kan worden uitgeoefend;
1.7
aan huis verbonden beroep
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.8
ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
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
bebouwingsgebied
achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de oorspronkelijke woning;
1.12
bestaand
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen
van het plan;
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan;
1.13
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
BJZ.nu
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Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg
vastgesteld
1.14
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15
bevoegd gezag
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
1.16
bijbehorend bouwwerk
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen
aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak;
1.17
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.18
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.19
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;
1.20
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21
dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.22
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.23
dienstverlening
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.24
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten,
fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van
een garagebedrijf en een seksinrichting;
1.25
erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Gronden met de bestemming ‘Groen Erfsingel’ worden niet tot het erf gerekend.
1.26
extensieve openluchtrecreatie
vormen van recreatief medegebruik door middel van al dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen,
waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden;
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1.27
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.28
hoofdgebouw
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiterlijke verschijningsvorm
het belangrijkste is;
1.29
horeca
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, theehuizen,
broodjeszaken en dergelijke;
1.30
openbaar toegankelijk gebied
openbaar toegankelijk gebied: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet
1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen
door langzaam verkeer;
1.31
prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen
vergoeding;
1.32
seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.33
staat van Bedrijfsactiviteiten
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
1.34
verbeelding
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.35
voorerfgebied
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;
1.36
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;
1.37
voorkant
met het oog op het bepalen van het achtererfgebied de aangegeven gevellijn op de verbeelding;
1.38
woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de
huisvesting van één huishouden;
1.39
woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
bebouwingspercentage
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.2
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.5
de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van
de kap;
2.6
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.7
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.8
het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;
2.9
peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of
namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Groen - Erfsingel

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

opgaande afschermende beplanting;
een bebouwingsvrije onderhoudsstrook;
erfsloten;

met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
3.2

tuinen, erven en paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen.
Bouwregels

Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden.
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Artikel 4

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 10.000 m² en dieper
dan 100 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend,
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en
wethouders:
a.
b.

de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.

4.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.2.3

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in 4.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1

Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien
verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter
dan 10.000 m² en dieper dan 100 cm:
a.
b.
c.

d.

het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
het graven van watergangen;
het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-,
energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en/of apparatuur;
het permanent verlagen van het waterpeil.
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4.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3

Afwegingskader

De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a.
b.
c.

op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.

4.3.4

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
4.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde WA-8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek
door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn.
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Artikel 5
5.1

Wonen - Extra woningen op erven

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Extra woningen op erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wonen;

met daarbijhorende;
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

gebouwen en bijhorende bouwwerken;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
andere werken;
tuinen, erven en paden;
waterkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
nutsvoorzieningen.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Toegestane bebouwing

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend gebouwd worden:
a.
b.
c.

woningen;
bijbehorende bouwwerken;
andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

5.2.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

Bouwen

woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen
– één woning toegestaan', dat aantal mag niet overschreden worden;
de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
de minimale goothoogte mag niet lager zijn dan op de verbeelding is aangegeven, de maximale
goothoogte en de maximale bouwhoogte mogen niet hoger zijn dan op de verbeelding is aangegeven;
bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in
het bebouwingsgebied van een woning;
de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m²
bedragen;
de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m;
in afwijking van het bepaalde onder e., f., g. en h. geldt voor bijbehorende bouwwerken dat afwijkingen in
maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan
gehandhaafd mogen worden;
de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,0 m;
in afwijking van lid j mag de hoogte van pergola's en overkappingen maximaal 3,0 m zijn;
in afwijking van lid j mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied maximaal 1,0 m
zijn.
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5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1

Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform de in Bijlage 2
opgenomen inrichtingsschets en het in Bijlage 3 opgenomen beplantingsplan ter plaatse van de bestemming
'Groen - Erfsingel', teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
5.3.2

Strijdig gebruik

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

het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte;
het gebruik ten behoeve van een seksinrichting.

5.3.3

Geoorloofd gebruik

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

b.
c.
d.
e.
f.
g.

ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten
hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per
woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;
de uitstraling van de woning intact blijft;
het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt;
geen detailhandel wordt uitgeoefend;
de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1.

5.4

Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1

Afwijken vergroten inhoud woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 5.2.2
onder b, ten behoeve van het uitsluitend binnen de aaneengesloten oorspronkelijke bebouwing, vergroten van
de inhoud van de woonruimte tot de totale inhoud van die aaneengesloten bebouwing, mits:
a.
b.

één en ander duidelijk bijdraagt aan de instandhouding van de betreffende bebouwing, en
het aantal woningen niet toeneemt.

5.4.2

Afwijken ander gebruik

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 5.1,
ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte nevenfunctie, voor
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal
100 m²;
educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke;
kunstnijverheid, ateliers en musea;
(kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
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g.

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

Bij het afwijken op grond van artikel 5.2.2 dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
a.
b.
c.
d.
e.

indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de
oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden;
het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- en leefmilieu;
het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer
het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats
te vinden;
er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden;
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7
7.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel,
strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.
7.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken
van:
a.
b.
c.
d.
e.

gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte;
gronden als staanplaats voor onderkomens;
gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en
producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de
gronden.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;
de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet
meer dan 40 m;
het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw
bedraagt;
de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte
wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 9
9.1

Algemene procedureregels

Afwijken bij een omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van toepassing.
9.2

Wijziging

Voor een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing,
met dien verstande dat burgemeester en wethouders binnen acht weken na afloop van de termijn van
terinzagelegging omtrent de wijziging besluiten.
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Artikel 10
10.1

Overige regels

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het
moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan,
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a.
b.

11.2

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
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.
Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10%.
11.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1 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.
11.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
11.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te veranderen of te laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.
11.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 11.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
11.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis
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Bijlage 2

Inrichtingsplan
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Bijlage 3

Beplantingsplan
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Woning 1
transparantie erfsingel mogelijk t.b.v. wonen
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Erfsingel conform erfsingel beplantingsplan

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

postbus 155

8300 AD Emmeloord tel. (0527) 633911

plaats:

fax (0527) 617020

e-mail info@noordoostpolder.nl

eenheid:

Kraggenburg

ONTWIKKELING

Zwartemeerweg 30

24-08-2018

get:

AvdB

gez:

onderwerp:

cluster:

Erfinrichting rood voor rood

Ruimte

Inrichtingsvoorstel groen

dat:

SCHAAL:

1:500

formaat:
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