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1. Inleiding 
 

1.1. Ligging 

Het plangebied ligt tussen de Kalenbergertocht en de Baarlosedwarsweg weg te Marknesse. Het 

gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het water de Kalenbergertocht, aan de oostzijde door 

de Baarlosedwarsweg, aan de westzijde door de Oosterringweg en aan de zuidzijde door de. 

Baarlowseweg. Kadastraal staat het plangebied bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B, 

nummer B, nummer 1416, 1941, 2061, 2177, 2681, 2682, 2683, 2684, 2690, 2692, 2693, 2981, 

3209, 3646, 3857, 4046. 

 

De in figuur 1.1 opgenomen luchtfoto geeft tevens het beoogde bedrijf en de directe omgeving 

daarvan weer.  

 

 
Figuur 1.1: Luchtfoto plangebied, in het rood staan de beoogde bouwwerken (bron: InfraCadMap). 
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1.2. Aanleiding 

Hoogweg Marknesse B.V. wenst een modern glastuinbouwbedrijf op te richten voor de teelt van 

paprika’s. Het beoogde bouwplan wordt in twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase wordt de 

bedrijfsruimte met de twee kassen ten oosten van de bedrijfsruimte gebouwd. In de tweede fase 

worden de twee kassen langs de Oosterringweg gebouwd. 

 

Het glastuinbouwbedrijf wenst gebruik te maken van de modernste technieken om tegen een lage 

kostprijs paprika’s te kunnen produceren van een hoge kwaliteit waarbij de emissies naar het milieu 

tot een minimum worden beperkt. Daarbij wordt optimaal invulling gegeven aan de wensen van de 

afnemers. 

 

Een gedeelte van de nieuwbouwplannen wijkt af van de vigerende bestemmingsplan 'Glastuinbouw 

Luttelgeest/Marknesse'.  

 

Het bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse' geeft een zogenaamde ‘binnenplanse 

vrijstellingsmogelijkheid’ als maten e.d. met minder dan 10% afwijken dan de voorgeschreven maten. 

Er vallen echter een aantal onderdelen van de ontwikkeling buiten deze 10% afwijking. 

Onderstaande onderdelen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan: 

- De oppervlakte van de bedrijfsruimte (artikel 3.2.4 onder d). 

- Het oppervlakte van het ketelhuis (artikel 3.2.4 onder d). 

- Goothoogte van de bedrijfsruimte (artikel 3.2.4 onder d). 

- Goothoogte en nokhoogte ketelhuis voor biomassa-installatie (artikel 3.2.4 onder d). 

- De hoogte van de warmwateropslagtank (artikel 3.2.4 onder f). 

- Een deel van de kassen ligt op een kleinere afstand dan 78 m van het hart van de weg 

(Baarloseweg) (artikel 3.2.4 onder b). 

- De watergang aan de westzijde van het bedrijf is minder dan 6 meter breed; watergangen 

buiten het bouwvalk ter plaatse van de aanduiding “water” dienen minimaal 6 meter breed te 

zijn (artikel 3.2.5 onder a).  

- Het waterbassin is niet gelegen achter de gevellijn (artikel 3.2.4 onder e). Op basis van 3.4.1 

kan echter ontheffing worden verleend. 

- Binnen het plan wordt geen berging van 725 m³/ha gerealiseerd binnen de aanduiding water 

(artikel 15.1.1). Artikel 15.1.2 biedt het college van Burgemeester en wethouders echter de 

mogelijkheid om hier een ontheffing op te verlenen. 

 

Om de gevraagde nieuwbouw mogelijk te maken, dient een uitgebreide voorbereidingsprocedure ex 

artikel 2.12, lid 1, onder a 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden 

doorlopen. Daarbij kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend, indien het plan eerst 

ter inzage heeft gelegen om zienswijzen in te kunnen dienen. De aanvraag wordt voorzien van een 

ruimtelijke onderbouwing, waaruit blijkt dat tegen de aanvraag vanuit ruimtelijke en planologische 

aspecten geen bezwaren zijn en dat de aanvraag voldoet aan het vereiste van een goede ruimtelijke 

ordening.  

 

Hoogweg Marknesse B.V. wil de ruimtelijke procedure doorlopen om het beoogde bedrijf te kunnen 

realiseren. Het voorliggende document omvat de ruimtelijke onderbouwing die samen met de 

aanvraag omgevingsvergunning en bijbehorende relevante stukken ter inzage wordt gelegd. 
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1.3. Opzet ruimtelijke onderbouwing 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt in hoofdstuk 2 de bestaande situatie en de toekomstige situatie 

beschreven. Een toelichting op de landschappelijke inpassing wordt gegeven in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 omvat het beleid van hogere overheden en van de gemeente Noordoostpolder dat 

relevant is voor het plangebied. In hoofdstuk 5 wordt de haalbaarheid van het plan behandeld aan 

hand van onderzoeken op onder andere het gebied van archeologie, water en milieu. Ten slotte 

wordt in hoofdstuk 6 inzicht gegeven in de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. 
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2. Planbeschrijving 
 

2.1. Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder in het 

glastuinbouwgebied Luttelgeest / Marknesse, aan de Kalenbergertocht. Het plangebied ligt in 

deelgebied 2 van Fase 2 van het glastuinbouwgebied Luttelgeest-Marknesse.  

 
Figuur 2.1.1: Luchtfoto met fase 2 deelgebieden 1 en 2 (bron: InfraCadMap). 

 

In de huidige situatie bestaat de locatie uit agrarisch landschap, zie ook figuur 2.1.2. 
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Figuur 2.1.2: Zicht op het plangebied vanaf de Oosterringweg. 

 

2.2. Nieuwe situatie 

Hoogweg Marknesse B.V. wenst een modern glastuinbouwbedrijf op te richten voor de teelt van 

paprika’s. Het beoogde complete bouwplan wordt in twee fasen gerealiseerd. De faseringen zijn 

aangegeven in figuur 2.2.1 en omvatten: 

Fase 1: 

- kas (inclusief corridor): ca. 244.600 m² 

- bedrijfsruimte 

o ca. 5.020 m² verwerkingsruimte 

o 2.004 m² waterruimte 

o 1.804 m² ketelhuis 

o 3.800 m² ketelhuis voor biomassa-installatie 

o 911 m² laadkuil 

- bijgebouw: 2 stuks à 540 m² 

- Warmteopslagtank: 12.313,12 m³ waterinhoud 

- Silo’s, 6 stuks 

- Waterbassin 

- Aanleg weg en verharding 

- Aanleg inrit aan Baarlosedwarsweg 

Fase 2 

- kas (inclusief corridor): ca. 252.900 m² 

- bijgebouw: 2 stuks à 540 m² 

- Warmteopslagtank: 12.313,12 m³ waterinhoud 

 

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Bij de indiening 

van de omgevingsvergunning worden fase 1 en 2 aangevraagd. 
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Figuur 2.2.1: Fragment van tekening schetsontwerp (bron: AAB). 

 Kas 

In fase 1 worden twee kassen gerealiseerd die ten oosten van de bedrijfsruimte worden gesitueerd. 

De kassen worden gebruikt voor de teelt van paprika’s. De hoeveelheid watercompensatie benodigd 

voor de verharding van de kas voldoet aan de eisen van het vigerende bestemmingsplan 

'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse'. Dit wordt in het hoofdstuk 2.2.3 ‘Watercompensatie’ 

omschreven. 

  



 

217000-190521-AR-ruimtelijke_onderbouwing 7 

 Bedrijfsruimte 

De bedrijfsruimte (8.832 m²) wordt ook in fase 1 gerealiseerd en komt centraal te liggen ten opzichte 

van het totale plan. De bedrijfsruimte wordt gebruikt voor: 

- Verwerking van de paprika’s en opslag van materialen. 

- Technische voorzieningen om planten water te geven en de opslag van mest; dit vindt plaats 

in de waterruimte. 

- Technische voorzieningen om de kassen te verwarmen (ketelhuis). 

 

Er worden naast de bedrijfsruimte ook vier bijgebouwen gerealiseerd. Deze zijn bestemd voor opslag 

en experditie, kantine en toiletten. Het totale oppervlak van de vier bijgebouwen bedraagt 2.160 m². 

 

De bedrijfsruimte omvat onderdelen inclusief de warmwateropslagtanks, die buiten het vigerende 

bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse' vallen. Hieronder worden de afwijkende 

onderdelen ten opzichte van het bestemmingplan omschreven: 

- De oppervlakte van de bedrijfsruimte is circa 8.832 m² + 1.080 m² + 3.800 m²= 13.712 m². 

Dit is in fase 1 meer dan de voorgeschreven 3% van het kassenareaal (artikel 3.2.4 lid d). In 

het totaal (fase 1+2) wordt 497.500 m² kas gerealiseerd en 14.792 m² aan bedrijfsgebouwen; 

dit komt neer op ca. 3,0 %. In fase 1 bedraagt dit percentage ca. 5,6 % 

- Goothoogte en bouwhoogte van een gedeelte van de bedrijfsruimte is respectievelijk 9 meter 

en 11,7 meter. Dit is meer dan de voorgeschreven goothoogte van 8 meter en de 

bouwhoogte van 11 meter; 

- Het ketelhuis is circa 1.804 m² groot, meer dan de voorgeschreven grootte van 1.000 m² voor 

energie-installatie daarnaast komt nog een ketelhuis van 3.800 m² (waarvan een deel als 

stookruimte kan worden aangemerkt); 

- De nokhoogte en goothoogte (plat dak) van het ketelhuis voor de biomassa-installatie 

bedraagt 17,5 meter; inclusief de ventilatiekap is de hoogte 18,5 meter. Dit is meer dan de 

voorgeschreven goothoogte van 8 meter en de bouwhoogte van 11 meter. 

- De hoogte van de warmwateropslagtanks is 19,7 meter, wat hoger is dan de voorgeschreven 

15 meter. 
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 Watercompensatie 

Op 7 maart 2018 is aan Hoogweg Marknesse B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw 

van een kas. Voor deze kas is berekend hoeveel waterberging aanwezig is. In de aanvraag is de 

volgende informatie opgenomen op basis van de eerdere bouwfasen: 

 
Figuur 2.2.3a: Locatie van waterberging behorend bij omgevingsvergunning kas maart 2018. 

 
Tabel 2.2.3a: Berekening van waterberging behorend bij omgevingsvergunning kas maart 2018. 

 

In eerdere bouwfasen had Hoogweg Marknesse B.V. een overschot aan waterberging gerealiseerd 

van 11.919 m³ (binnen de functieaanduiding “water”).  
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In het nieuwe bouwplan wordt weer meer waterberging gerealiseerd dan voorschreven in het 

bestemmingsplan. Het overschot aan waterberging van Hoogweg Marknesse B.V. zal met dit plan 

toenemen tot 32.055 m³ (binnen de functieaanduiding “water”). Daarbij is gerekend met een 

bergingseis van 725 m³/ha. 

 
Figuur 2.2.3b: Locatie van nieuwe waterberging. 
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Tabel 2.2.3b: Berekening van waterberging behorend bij nieuw bouwplan. 

 

Er is een Watervergunning aangevraagd bij Waterschap Zuiderzeeland. Het Waterschap rekent met 

andere waterbergingsnormen. Ook aan deze normen zal voldaan worden. 

 

 Warmwater opslagtanks 

Er zijn twee warmwater opslagtanks beoogd van elk 19,7 m hoog. In artikel 3.2.4 van het vigerende 

bestemmingsplan is een maximale hoogte van 15 meter voorgeschreven. Met gebruikmaking van 

de maximale afwijkingsbevoegdheid (10%) zouden de warmwater opslagtanks 16,5 meter hoog 

kunnen worden. De ruimte nabij het ketelhuis is echter beperkt. Bovendien is er voldoende hoogte 

nodig voor de druk in de verwarmingsinstallaties.  

 

 Silo’s  

Er zijn watersilo’s nodig voor de opslag van drainwater. Het drainwater wordt immers voor 100% 

gerecirculeerd om waterlozingen te voorkomen. Dit betekent echter dat voldoende opslagsilo’s nodig 

zijn om lozingen te voorkomen. Er moet voorkomen worden dat de silo’s op of nabij oude sloten 

komen te staan om verzakkingen te voorkomen.  

 Waterbassin 

Er is een waterbassin beoogd langs de Oosterringweg. De afwijking t.o.v. de bestemmingsplan-

voorschriften betreft: 

- Het waterbassin is voor de aangegeven gevellijn (zie planverbeelding) geprojecteerd.  

 

 

Water binnen de functieaanduiding Water (op de waterlijn)

Overschot aan waterberging in functie water 11.919 m³

uit vergunning HZ_WABO 2017-0623

Oppervlak gem. diepte Waterberging

1 400 m² 3 1.200 m³

2 2.255 m² 3 6.765 m³

3 100 m² 3 300 m³

4 6.375 m² 3,4 21.675 m³

5 2.270 m² 3,4 7.718 m³

6 950 m² 3,4 3.230 m³

7 150 m² 3,4 510 m³

8 3.515 m² 3,4 11.951 m³

9 840 m² 3,4 2.856 m³

Totaal aanwezig na uitvoering fase 3 16.855 m² 56.205 m³

Waterberging

Kassen

Bergingseis 725 m³/ha 36.069 m³

Overschot aan waterberging in functie water 32.055 m³

Kasoppervlak

497.500 m²
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Op basis van 3.4.1 f kan echter ontheffing worden verleend als het waterbassin: 

1. Landschappelijk wordt ingepast. 

2. De hoogte niet meer bedraagt dan 1 meter als de afstand vanaf het hart van de weg 

tussen de 0 en 78 meter bedraagt.  

 

 Ad 1. Dit bassin krijgt aan drie zijden een flauw talud met groene inkleding. Dit bassin 

camoufleert voor een deel de kassen die achter het bassin staan. 

 Ad 2. De afstand tot het hart van de weg bedraagt ca. 42,5 meter. De dijkhoogte wordt 1 meter 

zodat het voldoet deze voorwaarden. 

 

Er is een grote hemelwateropslag nodig waarmee voorkomen wordt dat gebruik moet worden 

gemaakt van een osmose-installatie. Door het met gras begroeide taluds past het bassin beter in 

het landschap dan de reguliere bassins (met zwart zeil) Gezien de ontgravingsdiepte is voor het 

waterbassin een aanlegvergunning nodig. 

 

Het glastuinbouwbedrijf heeft water nodig om de planten in de kassen te voorzien van water. Gezien 

de kwaliteit van het oppervlaktewater (te veel zouten waaronder natrium) kan hiervoor geen 

oppervlaktewater worden gebruikt. Hemelwater is ideaal om te gebruiken als gietwater voor de 

planten. Hiervoor is echter een grote opslag nodig omdat de planten ook gietwater nodig hebben in 

de maanden dat er te weinig neerslag valt om te voorzien in de gietwaterbehoefte. Dankzij een 

waterbassin kan de neerslag die in de winter valt, in de zomer daarna worden gebruikt door de 

planten. 

 

Hoogweg Marknesse B.V. heeft op de betreffende locatie een groot open perceel dat geschikt is 

voor het maken van een hemelwaterbassin. Het bassin wordt ca. 7.700 m² groot. 

 

Het betreffende perceel kan niet gebruik worden voor de bouw van kassen i.v.m. de interne logistiek 

in de kassen. Het perceel is echter zeer geschikt voor het gebruik van een bassin omdat het groot 

genoeg is om een aanzienlijke hoeveelheid hemelwater op te slaan.  

 

I.v.m. het grondwater kan het bassin niet dieper dan 1,25 meter worden gemaakt; er moet immers 

voorkomen worden dat door de druk van het grondwater het bassinzeil omhoog zal drijven. Door 

hogere dijken kan de inhoud van het bassin toenemen (op hetzelfde oppervlak). 

 

Voor het bassin en overige grondwerkzaamheden is een ontgrondingsmelding nodig in verband met. 

het grondverzet. Er is geen sprake van grondafvoer. Voor de dijk met drie flauwe taluds is extra 

grond nodig; deze grond komt vrij bij de ontgraving. Er is op 16 november 2018 een aanvraag om 

een ontgrondingsvergunning ingediend. Voorafgaand aan deze aanvraag is een MER 

aanmeldnotitie met positief resultaat beoordeeld. 

 

Dankzij de grote hemelwateropslag heeft het bedrijf geen aanvullende gietwaterbron (zoals het 

gebruik van grondwater) nodig. Er wordt dus voor dit bedrijf geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om maatwerk aan te vragen voor de brijnlozing. Het bedrijf gaat zeer spaarzaam om 

met water (volledige recirculatie van drainwater) en maakt geen gebruik van assimilatiebelichting 

(assimilatiebelichting verhoogt het watergebruik). Het watergebruik voor de specifieke wijze waarop 
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de paprika’s worden geteeld wordt op deze wijze beperkt zodat het mogelijk is om zonder 

aanvullende gietwaterbron paprika’s te telen. 

 

Een te groot bassin raakt niet geheel vol in de winterperiode, bovendien zal door een groter 

oppervlak jaarlijks meer water uit het bassin verdampen. Een te klein bassin biedt te weinig voorraad 

voor langere droge periodes. Hoewel de hoeveelheid neerslag per periode elk jaar anders is, is 

praktijkervaring opgedaan ten aanzien van de benodigde grootte van een bassin. Op basis van deze 

ervaring is de capaciteit van het bassin bepaald. 

 

 Aanleg verharding en inrit 

Voor de aanleg van de verhardingen is een aanlegvergunning nodig. De verharding en inrit zijn niet 

strijdig met het vigerende bestemmingsplan. 
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3. Landschappelijke inpassing 
 

3.1. Algemeen 

Dit hoofdstuk omschrijft de landschappelijke inpassing van het nieuw te bouwen glastuinbouwbedrijf 

in relatie tot de directe omgeving.  

 

3.2. Cultuurhistorie 

De betreffende kavels liggen aan de oostzijde van de polder buiten de dorpenringweg. De oostzijde 

van de polder kenmerkt zich door een geleidelijke overgang naar het oude land. De lijnvormige 

beplantingsstructuren zijn minder lang en minder strak. Veel meer ruimtelijk bepalend zijn de grote 

vlakken met een specifiek ruimtegebruik zoals de bossen en boomgaarden. Beiden zorgen lokaal 

voor meer beslotenheid en kleinschaligheid. 

 

Op deze locatie komen verschillende kavelrichtingen samen. Dit is het resultaat van  de verkaveling 

van de polder vanaf de rand, de toepassing van het gestandaardiseerde modulaire 

verkavelingssysteem en de gekozen aansluiting op de dorpenringweg (Oosterringweg). Het 

modulaire kavelsysteem vormt één van de vier lagen van het polderconcept waarbij de aansluiting 

van de Baarloseweg op de dorpenringweg een uiting is van aangebracht hiërarchie in het 

wegensysteem. Die hiërarchie wordt ook gezien als belangrijk kenmerk in het ontwerp van de polder. 

 

Daarnaast is de bodemgesteldheid mede bepalend geweest voor de toekenning van landbouw-

kundig gebruik. Dit wordt ook gezien als één van de vier lagen van het polderconcept. In dit geval 

gaat het om zavelgronden die erg geschikt waren voor tuinbouw. Om die reden is deze omgeving 

destijds aangewezen als tuinbouwgebied. De grootte van kavels bij de uitgifte is hier op aangepast. 

De kavels hadden een diepte van 800 m en waren 150 m breed. Iedere kavel kende zijn eigen erf 

in de hoek van een kavel. Het aantal erven aan de Oosterringweg laat dit nog zien.  

 

De Baarloseweg en Baarlosedwarsweg vormen zogenaamde ontginningswegen en zijn de basis 

van het modulaire kavelsysteem. Hier liggen de erven in een hoek van de kavel, geclusterd met 

erven op de hoek van naast- en/of tegenovergelegen kavels.  

 

De Oosterringweg is de dorpenringweg van de polder en vormt het fundament van de centrale 

plaatsentheorie van Christaller. 

 

Verder is ook de bebouwing aangepast aan de landbouwkundig gebruik. In het tuinbouwgebied, en 

dus ook aan de Baarloseweg, Baarlosedwarsweg en Oosterringweg vinden we de typische 

tuinderswoningen met bijbehorende koelschuur. Deze bebouwing was beduidend kleiner dan de 

bebouwing van de akkerbouwbedrijven en voorzien van een kenmerkende architectuur; een 

donkergrijs flauw pannendak, lichtgele steen en typerende detaillering als schuin uitkragende 

kozijnen.  

 

Tenslotte worden de Baarloseweg en Baarlosedwarsweg begeleid door laanbeplanting van essen 

aan de zuidzijde, gebaseerd op het oorspronkelijk beplantingsplan. De oorspronkelijke ontworpen 

dubbele laanbeplanting langs de dorpenringweg is niet (meer) aanwezig. 
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3.3. Plangebied 

Bij de planvorming van de Noordoostpolder is het betreffende plangebied aangewezen als onder 

andere tuinbouwgebied. Het aanwijzen van tuinbouwgebieden tussen de dorpenringweg en de 

zuidoost-rand van de polder heeft bijgedragen tot het ontstaan van een meer verdichte rand in 

vergelijking met het open middengebied van de polder.  

Figuur 3.3.1: Oorspronkelijke Plan van Uitgifte met aanduiding bedrijfsgrootte, 1947 (bron: Landschapsvisie 

Noordoostpolder).   

 

Uit de ‘Landschapsvisie Noordoostpolder’ blijkt dat het plangebied (figuur 3.3.2) gelegen is in de 

‘tussenzone’ ontstaan tussen het middendeel van de polder en de rand, onder invloed van tuinbouw, 

glastuinbouw en grotere recreatievoorzieningen, zoals een zwemplas en de golfbaan tussen 

Emmeloord en het Kuinderbos. Het plangebied heeft de aanduiding ‘glastuinbouwzone’ waar langs 

de Baarloseweg een ‘groene voorzone met erven’, Kalenbergertocht een 'groene achterzone met 

tochten’ en Oostringweg ‘eenheid beplanting dorpenringweg’ staat aangegeven.  
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Figuur 3.3.2: Visie ontwikkelingskansen (bron: Landschapsvisie Noordoostpolder). 

 

De Landschapsvisie geeft in de conclusie van de landschapsanalyse aan dat er meer verdicht is in 

de tuinbouwgebieden langs de dorpenring. Hier mist nog een concept om de ontwikkelingen te 

sturen. Er wordt niet verder ingegaan op inrichtings- en ontwerpeisen voor erven bij 

glastuinbouwbedrijven. 

 

Vanwege de status van de polder als door het Rijk aangewezen ‘Wederopbouwgebied uit de periode 

1940-1965’ en vanwege het belang dat de gemeente hecht aan de cultuurhistorische waarde van de 

polder is een zorgvuldige inpassing van nieuwe ontwikkelingen van groot belang. De 

hoofdkenmerken van de Noordoostpolder zijn in de volgende begrippen samen te vatten: 

- Weidsheid; 

- Open versus gesloten; 

- Monotoon; 

- Diepte; 

- Een rust voor het oog. 

Het gebied moet kwaliteit uitstralen door doordachte positionering en vormgeving van alle 

bouwwerken.  
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Om de beeldkwaliteit van het voorgenomen plan te bepalen wordt er gekeken naar de bestaande 

kwaliteiten van de locatie en de omgeving, de Landschapsvisie, het vigerend planologische regime 

en de Welstandsnota van de gemeente Noordoostpolder.  

 

Figuur 3.3.3: Bestaande bebouwing aan de Oosterringweg en Kalenbergerweg (bron afbeelding links: Google 

Maps, streetview). 

 

3.4. Huidige bestemmingsplan 

 Toelichting 

In 2010 is het bestemmingsplan “Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse” vastgesteld. In dit 

bestemmingsplan zijn diverse afstandsmaten tot o.a. de openbare wegen opgenomen (rooilijnen). 

Deze afstandsmaten komen hoofdzakelijk voort uit stedenbouwkundige afwegingen. 

 

In de toelichting van het bestemmingsplan is omschreven dat er een duidelijke scheiding tussen de 

kassen (incl. daarbij behorende bouwwerken) en overige functies (zoals wonen) moet zijn. De 

(bedrijfs)woningen zijn daarom langs de wegen voorzien. Daarachter zijn de kassen en 

glasondersteunende bouwwerken toegestaan. Hierbij wordt het glas niet verstopt, maar moet juist 

het eerste aanzicht zijn in tegenstelling tot de glasondersteunende bouwwerken. Met andere 

woorden, de kassen moeten qua zicht "voorrang" krijgen op de glasondersteunende bouwwerken. 

Tevens van belang is het waarborgen van de realisatie van een robuuste waterstructuur. Om 

bovenstaande wensen ten aanzien van de landschappelijke inpassing te kunnen verwerkelijken, is 

in het bestemmingsplan gewerkt met de volgende zonering: 

- De (bedrijfs)woningen zijn, conform het vigerend bestemmingsplan, in een strook langs de 

wegen voorzien.  

- Om een robuuste waterstructuur te kunnen realiseren zijn watergangen bij voorkeur 

toegestaan in de zone tussen 50 en 75 m vanaf de rand van de weg (ofwel 53 en 78 m vanaf 

het hart van de weg).  

- Vanaf 75 m van de rand van de weg zijn kassen toegestaan.  

- Glasondersteunende functies en bebouwing, zoals waterbassins, warmtebuffers en 

kantoren, zijn vanaf 100 m vanaf de wegrand toegestaan. Ten aanzien van waterbassins 

mag hier eventueel van worden afgeweken.  

- Waterbassins mogen (na ontheffing) ook in de zone tot 100 m van de rand van de weg 

geplaatst worden, mits landschappelijk goed ingepast (bijvoorbeeld via de aanleg van een 



 

217000-190521-AR-ruimtelijke_onderbouwing 17 

aarden wal) en met een beperkte bouwhoogte (max. 2 m in de zone 75-100 m van de 

wegrand en max. 1 m in de zone 0-75 m van de wegrand). 

 Afwijken  

In artikel 3.2.4 onder c van het bestemmingsplan is aangegeven dat de afstand van kassen tot het 

hart van de weg binnen de bestemming ‘Verkeer’, zoals bedoeld in artikel 4, niet minder dan 78 

meter mag bedragen. In het beoogde bouwplan ligt ca. 450 m² kas binnen 78 meter van het hart van 

de weg. De kleinste afstand van een hoek van de beoogde kas tot het hart van de weg bedraagt 

57,8 meter. Dit gedeelte ligt schuin achter de kas van de buren (Baarloseweg 5). 

 

Het beoogde waterbassin krijgt dijken van 1 meter hoog. Hiervoor is artikel 3.2.4 lid e van het 

bestemmingsplan van toepassing:  

- Waterbassins zijn uitsluitend toegestaan achter de op de verbeelding aangegeven gevellijn 

 

Artikel 3.4.1 lid f geeft echter een ontheffingsmogelijkheid: 

Het bepaalde in lid 3.2.4 onder e en toestaan dat waterbassins worden aangelegd vóór de op de 

verbeelding aangegeven gevellijn, met dien verstande dat: 

- Deze landschappelijk ingepast worden; 

- De bouwhoogte niet meer dan 2 m bedraagt, indien de afstand vanaf het hart van de weg 

binnen de bestemming Verkeer, zoals bedoeld in artikel 4, tussen 78 m en 103 m bedraagt; 

- De bouwhoogte niet meer dan 1 m bedraagt, indien de afstand vanaf het hart van de weg 

binnen de bestemming Verkeer, zoals bedoeld in artikel 4, tussen 0 m en 78 m bedraagt. 

 

Gezien de hoogte van het waterbassin, kan gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid. De 

afstand tussen het waterbassin en de rand van de weg bedraagt ca. 39,1 meter (ca. 42,5 meter uit 

het hart van de weg). Dit is de afstand tot het flauwe groene talud dat wordt toegepast voor de 

landschappelijke inpassing. 

 

3.5. Ruimtelijk perspectief 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld zijn de beleidsrichtlijnen m.b.t. de opslag van hemelwater 

gewijzigd. In de tijd van de vaststelling was de wettelijk verplichting voor een opslag van 500 m³ per 

hectare kas maatgevend. Deze maat was vastgelegd in het Besluit Glastuinbouw bedekte teelt en 

is nu opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

 

Op dit moment is de minimum eis van 500 m³ per hectare nog steeds van kracht (Activiteitenbesluit, 

afdeling 3.5). Inmiddels hebben provincie, gemeente en waterschap gewerkt aan nieuwe richtlijnen 

om het gebruik van omgekeerde-osmose-installaties te beperken. Omgekeerde-osmose-installaties 

worden gebruikt om grondwater geschikt te maken als gietwater voor de planten. 

 

In de nieuwe richtlijn wordt gesteld dat glastuinbouwbedrijven zoals het beoogde bedrijf van 

Hoogweg Marknesse B.V. moet beschikken over een hemelwateropslag van meer dan 3.000 m³ per 

hectare. De extra ruimte die nodig is voor de hemelwateropslag gaat ten koste van het kasoppervlak. 

De opbrengsten worden behaald in deze kassen. Er is dus een extra ruimtedruk ontstaan om 

bedrijven op economisch verantwoorde wijze een glastuinbouwbedrijf te kunnen exploiteren. 
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Door op hetzelfde perceel hetzelfde kasoppervlak te realiseren (dezelfde opbrengsten) en daarbij 

tevens te voldoen aan de extra eis m.b.t. de hemelwateropslag, komen de uitgangspunten m.b.t. de 

perceelinrichting (ruimtelijke kaders) onder druk te staan. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden die 

ondanks de genoemde afwijkingen t.o.v. het bestemmingsplan het meeste recht doen aan de 

stedenbouwkundige uitgangspunten van het bestemmingsplan. Daarom is gekozen voor: 

- Er wordt juist bij een bocht in de weg dichter bij de weg gebouwd waardoor dit minder impact 

heeft op het gewenste beeld (zie hoofdstuk 3.6). 

- Er wordt een waterbassin gerealiseerd dat dichter bij de weg komt te liggen zodat meer water 

kan worden opgeslagen. 

 

3.6. Ruimtelijke inpassing 

 Ligging 

Er is een duidelijke scheiding tussen de kassen en overige functies. Door het glas achter de 

agrarische erven te plaatsen en in de glaslijn bij voorkeur geen andersoortige gesloten gebouwen 

op te nemen, wordt de monotonie en de weidsheid van het polderlandschap gewaarborgd. Voor de 

kassen lopen watergangen voor de berging en afvoer van neerslagwater. Dit verstevigt de monotonie 

en de weidsheid en zorgt ervoor dat het gebied een agrarische uitstraling behoudt.  

 
Figuur 3.6.1.1: Impressie glastuinbouwbedrijf (bron AAB). 
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 Kas nabij bestemming Verkeer 

Ter plaatse van de kruising Baarloseweg en Baarlosedwarsweg ligt een deel van de kassen op een 

kleinere afstand dan 78 m van het hart van de weg. De kleinste afstand van een hoek van de 

beoogde kas tot het hart van de weg bedraagt ca. 57,8 meter. Dit komt voort uit het feit dat voor een 

glastuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de grootschalige teelt van glasgroenten zo veel mogelijk 

voorkomen moet worden dat er (ogenschijnlijk) kleine hoeken uit de kas zijn genomen. Dergelijke 

hoeken zijn nadelig voor het microklimaat en logistieke planning binnen het bedrijf. Door de kas zo 

veel mogelijk rechthoekig te maken wordt de monotonie onderstreept en ontstaat er een rustig beeld.  

 

Ook in de schaal van het gebied is dit passend. Op de hoek van de kas is een waterpartij gelegen, 

zodat er een duidelijk hoekaccent ontstaat en afstand wordt gecreëerd tot aan de weg. Op de hoek 

zijn geen woningen of boerenerven gelegen. Ook is de hoek in een bocht van de weg gelegen welke 

afwijkt van de omliggende rechtlijnige structuur. Daarom is het mogelijk hier anders om te gaan met 

de afstandsmaten, omdat de maat voor woningen hier ontbreekt en kan ontbreken.  

 
Figuur 3.6.2.1: Impressie hoek Baarloseweg en Baarlosedwarsweg (bron AAB). 

 

 Massa 

Het nieuw te realiseren glastuinbouwbedrijf is in hoofdopzet vergelijkbaar met de bestaande 

glastuinbouwbedrijven aan de Nieuwlandseweg 9 te Luttelgeest en Nieuwlandseweg 10 te 

Marknesse. Het ontstane profiel is een goede invulling van de hoofdkenmerken van de polder. 

 

De bedrijfsruimte, ketelhuis en opslagtanks die hoger zijn dan de kassen, worden in het midden van 

het kassencomplex opgenomen. De gebouwen zijn terugliggend ten opzichte van de voorgevel- en 

achtergevelrooilijn gesitueerd. Door deze situering kunnen de bedrijfsgebouwen hoger worden 

uitgevoerd, zonder dat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De monotonie en de weidsheid van 

het gebied en de kassen drukken de hogere bedrijfsruimten min of meer naar de achtergrond. De 

bebouwing is in de schaal van het gebied. 

 

Impressies van het nieuwe glastuinbouwbedrijf en de omgeving zijn terug te vinden in bijlage 1.  

 Kleurgebruik 

Het kleurgebruik is hetzelfde als de bestaande glastuinbouwbedrijven aan de Nieuwlandseweg 9 te 

Luttelgeest en Nieuwlandseweg 10 te Marknesse. Het kleurgebruik van dichte gebouwen en 

gesloten objecten zijn zodanig dat het object wegvalt tegen de hemel. Voor de dichte geveldelen en 

de overige gesloten objecten worden gedekte kleuren toegepast. 
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 Inrichting terrein en bassin 

Voor de inrichting van het terrein is het uitgangspunt zoveel mogelijk een bij het gebied passende 

terreininrichting te maken die aansluit bij het karakter van het glastuinbouwgebied. 

 

Voor de hoofdontsluiting van het glastuinbouwbedrijf zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe 

uitrit aan de Nieuwlandseweg. Aan de achterzijde wordt een weg gerealiseerd die aansluit op de 

Baarlosedwarsweg.  

 

Rondom het glastuinbouwbedrijf worden nieuwe watergangen gerealiseerd of bestaande 

watergangen uitgebreid, zodat het gehele bedrijf omkaderd is met water. Voornamelijk aan de zijde 

van de Oosterringweg worden een watergangen verbreed, om zo voldoende watercompensatie te 

kunnen realiseren. De watergangen zijn gelegen rondom de bestaande woonpercelen. Door de 

watergangen worden de woonpercelen gescheiden van het glastuinbouwbedrijf en wordt de 

openheid van het gebied gewaarborgd. De aanleg van de watergangen zijn in lijn met de reeds 

gerealiseerde watergangen verderop aan de Baarloseweg. Alle waterkanten worden met 

beschoeiingen en natuurlijk talud met gras ingevuld. 

 

 
Figuur 3.6.5.1: Impressie vanaf de Oosterringweg met zicht op het gietwaterbassin (bron AAB). 

 

Aan de Oosterringweg wordt een gietwaterbassin aangelegd. Volgens de toelichting in het vigerende 

bestemmingsplan kan voor de glaslijn (kassen) en tussen de agrarische erven gietwaterbassins 

worden uitgegraven. Een voorwaarde is wel dat de waterbassins landschappelijk ingepast worden. 

De diepte en de weidsheid van de polder moet voelbaar blijven.  

 

Het nieuwe bassin is geen verdiept bassin in verband met de slechte draagkracht van de 

ondergrond. Er kan niet diep gegraven worden i.v.m. het grondwaterpeil. Daarbij komt dat de 

wateropgave voor het glastuinbouwbedrijf en de omgeving van groot belang is, immers dient het 
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bedrijf voldoende wateropvang te hebben voor de teelt en dient de omgeving voldoende droog te 

blijven bij neerslag. Het beoogde bassin is zo ver mogelijk achter de bestaande agrarische 

woonhuizen gepositioneerd. De afstand tussen het waterbassin en de rand van de weg bedraagt 

39,1 meter. De woonhuizen staan geheel voor de voorkant van het beoogde bassin. Hierdoor blijven 

de erven goed zichtbaar en herkenbaar. Achter en naast het bassin is de hoge kas zichtbaar. Het 

bassin heeft rondom taluds van 1 meter hoog welke aan drie zijden worden ingezaaid met gras. 

 

 
Figuur 3.6.5.2: Impressie vanaf de Oosterringweg met zicht op het gietwaterbassin (bron AAB). 
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4. Beleidskader 
 

4.1. Rijk 

 Structuurvisie infrastructuur en ruimte 

Op 13 maart 2012 is de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ (SVIR) vastgesteld. In de SVIR is 

de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van 

het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen 

uitgewerkt: 

- verbetering concurrentiekracht; 

- verbetering bereikbaarheid; 

- verbetering leefomgeving, milieu en water. 

 

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder 

gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio’s. Buiten 

deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de 

ruimtelijke ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de 

hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties 

en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. 

 

Beleidsvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' 

De Rijksoverheid geeft met Kiezen voor Karakter invulling aan een goede omgang met het onroerend 

cultureel erfgoed. De visie is een aanvulling op de Structuurvisie infrastructuur en ruimte. Met de 

visie gaat het Rijk: 

- het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau behouden en versterken; 

- de zorg voor het cultureel erfgoed verbinden met andere ruimtelijke vraagstukken op het 

gebied van economie, veiligheid en duurzaamheid.  

 

Wederopbouwgebieden 

Op basis van onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn 30 gebieden geselecteerd 

uit de periode 1940-1965 die van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. De gebieden zijn beoordeeld 

op o.a. de kwaliteit van het oorspronkelijke plan c.q. ontwerp, de toenmalige ontwerpprincipes, de 

huidige stedenbouwkundige gaafheid en zeldzaamheid, de voorbeeldfunctie van ontwerp en 

uitvoering, het (inter)nationale belang en hun huidige cultuurhistorische waarde. Per gebied zijn een 

aantal fysieke kwaliteiten genoemd die in de kern beschrijven van de kenmerken die het gebied van 

nationale betekenis maken. Deze beschrijvingen zijn indicatief en zijn in overleg met de betrokken 

gemeenten nader geduid en uitgewerkt. Voor de Noordoostpolder zijn de onderstaande kwaliteiten 

benoemd: 

- grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische bebouwing en 

erven; 

- ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord; 

- functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende beplantingsprofielen. 
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Conclusie 

De ontwikkeling van het realiseren van een glastuinbouwbedrijf past binnen de structuurvisie. De 

verbetering voor leefomgeving, milieu en water is van toepassing. Bij het betreffende 

glastuinbouwbedrijf werken immers een aanzienlijke hoeveelheid mensen (meer dan 200). In het 

SVIR wordt specifiek de tuinbouw als één van de belangrijke innovatieve en economische sectoren 

genoemd. Het glastuinbouwbedrijf van Hoogweg Marknesse B.V. behoort dus tot deze groep 

bedrijven die voor Nederland van belang zijn. 

 

 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) heeft als doel om de ruimtelijke belangen 

van het rijk vast te leggen. Deze belangen moeten juridisch doorwerken in de ruimtelijke 

onderbouwing. Het besluit is op 22 augustus 2011 in werking getreden. 

 

Het Barro heeft directe gevolgen voor de ruimtelijke besluitvorming van andere overheden. Het 

omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen (PKB's) 

die juridisch moeten doorwerken in bestemmingsplannen. De eerder uitgebrachte PKB's hebben 

onder de nieuwe Wro de status van structuurvisie gekregen en zijn daarmee niet langer bindend 

voor andere partijen. Het Barro bevat daarom, passend binnen het nieuwe stelsel van de Wro, een 

zo beleidsneutraal mogelijke vertaling van deze bestaande ruimtelijke kaders uit de PKB's Nota 

Ruimte, Derde Nota Waddenzee, Structuurschema Militaire Terreinen en Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam. Het gaat om de kaders voor onder meer het bundelen van 

verstedelijking, de rijksbufferzones, de nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de 

kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Aan 

de hand van het Barro maakt het rijk duidelijk aan welke regels provinciale verordeningen en 

gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen en wat de ruimte is waarbinnen provincies en 

gemeenten hun eigen ruimtelijke belangen vorm kunnen geven. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het realiseren van een modern glastuinbouwbedrijf valt niet onder het ‘Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)’. De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor 

de ruimtelijke ordening. 

 

 Ladder duurzame verstedelijking 

Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt om 

een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder duurzame verstedelijking worden onderbouwd. De 

Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het 

bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen 

planologisch mogelijk worden gemaakt. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. 
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Doorwerking plangebied 

Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse' van de 

gemeente Noordoostpolder vastgesteld op 12 februari 2010. Het plangebied is bestemd als 

‘Agrarisch’. Een klein gedeelte van de kas (circa 450 m²) valt buiten de voorgevellijn, waardoor er 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling conform de Laddertoets. Het waterbassin is geen 

bouwwerk maar een voorziening die behoort bij het glastuinbouwbedrijf. Het waterbassin van ca. 

7.700 m² ligt buiten de bouwgrens die hiervoor in het bestemmingsplan is opgenomen. Het 

plangebied valt buiten het bestaand stedelijk gebied, maar valt wel binnen het glastuinbouwgebied. 

Het gebied is goed omsloten en bereikbaar.  

 

Het bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse' maakt kassen met bijbehorende 

bebouwing mogelijk. Grootschalige glastuinbouw wordt hier geconcentreerd. In het SVIR wordt 

specifiek de tuinbouw als één van de belangrijke innovatieve en economische sectoren genoemd. 

Het glastuinbouwbedrijf van Hoogweg Marknesse B.V. behoort tot deze groep bedrijven die voor 

Nederland van belang zijn. De ontwikkeling van het realiseren van een glastuinbouwbedrijf past 

binnen de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 aangezien het hier een grootschalig 

glastuinbouwbedrijf betreft dat op meerdere vlakken (o.a. watergebruik en energie) een hoge mate 

van duurzaamheid nastreeft.  

 

Uit de genoemde beleidsstukken kan gesteld worden dat er sprake is van een actuele regionale 

behoefte aan glastuinbouw waarvoor ook ruimte wordt geboden. Het initiatief van Hoogweg 

Marknesse B.V. betreft de realisatie van een glastuinbouwbedrijf, waarbij de werkgelegenheid in de 

regio zal toenemen. In totaal zullen er circa 200 mensen werkzaam zijn. Het initiatief geeft een 

concrete invulling aan de actuele regionale behoefte.  

 

4.2. Provincie 

 Omgevingsplan Flevoland (2006) 

In november 2006 is het nieuwe Omgevingsplan vastgesteld door de Provinciale Staten van 

Flevoland. Beleidsaanpassingen en herzieningen hebben in de tussentijd plaatsgevonden. Het 

Omgevingsplan is een bundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: 

- het streekplan; 

- het milieubeleidsplan; 

- het waterhuishoudingsplan; 

- het verkeer- en vervoerplan. 

 

Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofdlijnen van het economische, sociale en culturele beleid. 

Door het samenvoegen in één plan zijn de hoofdlijnen van het beleid van de provincie Flevoland 

compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen het best gewaarborgd. 

 

Eén van de uitgangspunten in het Omgevingsplan is dat het landelijk gebied vitaal moet 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 
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bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak en 

deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. 

 

De provincie wil concentratie van glastuinbouw in de gebieden bij Almere, Luttelgeest en Ens, zie 

figuur 4.2.1.1. Binnen deze glastuinbouwgebieden kunnen ook bijbehorende activiteiten als 

verwerking, verpakking en logistiek gevestigd worden. Uitbreidingsmogelijkheden liggen alleen bij 

Luttelgeest en Ens. Hier is tevens herstructurering en revitalisering nodig om de concurrentiepositie 

voor de toekomst veilig te stellen. De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, 

energiebesparingsmethoden en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en toekomstgericht 

worden ingericht.  

 

 
Figuur 4.2.1.1: Uitsnede kaart Glastuinbouw, Omgevingsplan Flevoland 2006 (bron: Provincie Flevoland). 

 

Omgevingsvisie FlevolandStraks (08-11-2017) 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland over een periode tot 

2030 en verder. Deze Omgevingsvisie vervangt (slechts) het visiedeel uit het Omgevingsplan uit 

2006. 

 

De visie bevat de kansen, opgaven en ambities van de provincie. Over de Noordoostpolder wordt 

vermeld dat de autonome kracht van het gebied de toplandbouw is. De variatie in de toplandbouw 

neemt toe in de provincie: van verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw. De beste 

garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het 

vermogen om zich voortdurend te verbeteren. De provincie zorgt met de agrosector en andere 

overheden voor optimale condities voor de sector. Tevens worden vooruitstrevende ondernemers 

ondersteund. 

 

De visie kent opgaven van diverse categorieën: 

1. Landbouw: meerdere smaken 

2. Regionale kracht 

3. Ruimte voor initiatief 

4. Het verhaal van Flevoland 

5. Duurzame energie 

6. Circulaire economie 

7. Krachtige samenleving 
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Het initiatief van Hoogweg Marknesse B.V. sluit aan op meerdere categorieën: 

1. De glastuinbouw en de landbouw zijn beiden gericht op de productie van agrarische 

producten. In het Programma landbouw richt men zich op het creëren van ideale en 

duurzame condities. Bij het grootschalige glastuinbouwbedrijf van de initiatiefnemer worden 

alle processen geoptimaliseerd en wordt gestreefd naar een ideaalbeeld van een 

glastuinbouwbedrijf. Daarbij staat de duurzaamheid van het bedrijf centraal. Dit uit zich door 

het gebruik van aardwarmte en volledige recirculatie van het proceswater in de kassen. Een 

ander onderdeel van het Programma landbouw is de Agro-innovatiemotor. Hoogweg 

Marknesse B.V. heeft als grote speler nauwe contacten met de klanten en kan op het gebied 

van verpakkingen e.d. inspelen op de vraag van de afnemers. Maar ook ontwikkelingen op 

het gebied van duurzame energie worden opgepakt (aardwarmte en biomassa-installatie) 

2. Hoogweg Marknesse B.V. heeft impact op de lokale economie. Het bedrijf koopt in bij lokale 

bedrijven. Maar ook de medewerkers zullen een deel van hun inkomen besteden binnen de 

lokale economie. 

3. Hoogweg Marknesse B.V. heeft voor het initiatief voor deze ontwikkelingen contact gezocht 

met de overheden die hierbij betrokken zijn (Gemeente, Waterschap en Provincie). Op deze 

wijze kon vooruitlopend op de formele aanvraag op een omgevingsvergunning de input van 

de overheden worden verwerkt. 

4. Het bedrijf van de heer Hoogweg heeft mede dankzij de inzet van vele mensen uit Flevoland 

kunnen groeien tot wat het nu is. Het bedrijf is uitgegroeid tot een zeer voorname speler 

binnen de Nederlandse glastuinbouw. Het bedrijf heeft invulling gegeven aan de ambitie van 

de gemeente en de provincie om de glastuinbouw in de Noordoostpolder op de kaart te 

zetten. Het bedrijf geeft invulling aan de voorziene glastuinbouwontwikkeling in 

Luttelgeest/Marknesse. Hiermee is invulling gegeven aan het oorspronkelijke 

overheidsideaal met betrekking tot het 20e-eeuwse wederopbouwlandschap. 

5. Hoogweg heeft inmiddels succesvol naar aardwarmte geboord zodat het bedrijf gebruik kan 

maken van aardwarmte. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in een ketelinstallatie die 

biomassa kan verbranden. Deze installatie wordt uitgerust met de modernste technieken om 

emissies die vrijkomen bij de toepassing van deze duurzame warmtebron tot een minimum 

te beperken. 

6. Hoogweg Marknesse B.V. streeft naar een minimale hoeveelheid afval. Zo wordt al het water 

dat vrijkomt bij het teeltproces ontsmet en opnieuw gebruikt. Tevens zorgt het bedrijf ervoor 

dat het afval gescheiden blijft zodat andere bedrijven in de keten invulling kunnen geven aan 

de circulaire economie.  

7. Het glastuinbouwbedrijf is niet primair gericht op de samenleving. Wel schenkt het bedrijf 

veel aandacht aan de medewerkers die een onderdeel uitmaken van de samenleving. Het is 

voor het bedrijf van belang dat medewerkers met plezier en onder goede omstandigheden 

werken. De medewerkers dragen immers in grote mate bij aan het succes van de 

onderneming. 

 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het realiseren van het glastuinbouwbedrijf past binnen het Omgevingsplan 

Flevoland 2006 aangezien de landelijke vitaliteit niet afneemt, het de schaalvergroting van de 

agrarische bedrijvigheid vergroot. 
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Hoogweg Marknesse B.V. in toonaangevend op meerdere vlakken. Het bedrijf sluit aan op meerdere 

categorieën die genoemd zijn in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

 

4.3. Gemeentelijk beleid 

 Landschapsvisie Noordoostpolder 

De Landschapsvisie is gebruikt als onderlegger voor de structuurvisie die in december 2013 is 

vastgesteld. 

 

In de Landschapsvisie wordt het betreffende gebied beschreven als Glastuinbouw Luttelgeest. 

 
Figuur 4.3.1: Uitsnede uit de kaart met de autonome ontwikkelingen uit de Landschapsvisie. 

 

Langs de wegen liggen diverse agrarische erven met erfsingels. De kassen blijven ter plaatse van 

de woningen achter de erven. Het nieuwe bassin komt echter wel in de voorzone. Maar dit bassin 

wordt ingepast middels drie flauwe taluds. Bovendien komt het bassin achter de achtergevels van 

de woningen langs de Oosterringweg zodat de leefruimte rondom de woningen behouden blijft. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het betreffende glastuinbouwgebied is opgenomen in de Landschapsvisie 

Noordoostpolder. Ter plaatse van de woningen, blijven de kassen achter de erven. Omdat het bassin 

in de voorzone wordt geplaatst, wordt dit bassin zo ver mogelijk vanaf de weg gesitueerd en worden 

drie flauwe taluds toegepast om het landschappelijke karakter zo veel mogelijk te behouden. 

 

 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

Op 9 december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 vastgesteld. 

De structuurvisie geeft een beschrijving van de karakteristieken van het landelijke gebied in de 

Noordoostpolder. Verder zijn er 10 thema’s uitgewerkt waarin de ambities en kansen voor 

ontwikkelingen worden beschreven op het gebied van: landschap, cultuurhistorie, natuur, water, 

landbouw, werken, bevolking en wonen, voorzieningen en leefbaarheid, recreatie en toerisme, 
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infrastructuur en verkeer en duurzame energie. 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 de leefbaarheid in de gemeente 

Noordoostpolder. 

 

Noordoostpolder: een agrarische gemeente 

Noordoostpolder is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de landbouw 

belangrijk. De agrarische sector vormt een belangrijk onderdeel van de economie en is 

beeldbepalend voor het landschap. De landelijke trend van verdergaande schaalvergroting, 

verbreding en verduurzaming is ook in de gemeente Noordoostpolder zichtbaar.  

 

De gemeente wil de landbouw en vooral de akkerbouw en de tuinbouw de komende jaren volop de 

ruimte bieden. Het overgrote deel van het landelijk gebied blijft primair in gebruik als 

landbouwgebied. 

 

Ten oosten van de Oosterringweg tussen Luttelgeest en Marknesse is voldoende ruimte voor 

ontwikkeling van grootschalige glastuinbouwactiviteiten. Hier zijn in de huidige situatie al 

grootschalige glastuinbouwbedrijven aanwezig. 

 

Voor de glastuinbouwgebieden in Ens en Luttelgeest streeft de gemeente naar een integrale en 

duurzame ontwikkeling. De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, 

energiebesparingsmethoden en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en toekomstgericht 

worden ingericht. Ook de landschappelijke inpassing is een aandachtspunt, met bijzondere aandacht 

voor lichthinder. 

- Infrastructuur: Het nieuwe bedrijf wordt ontsloten via de Nieuwlandseweg. Enkele jaren 

geleden is deze weg aangelegd om de grootschalige glastuinbouwbedrijven te ontsluiten 

naar de Oosterringweg. Deze weg is destijds toekomst gericht aangelegd zodat deze weg 

voldoende ruimte biedt voor nieuwe glastuinbouwbedrijven. 

- Wateropvang: I.v.m. de toename van de verharding wordt extra oppervlaktewater 

gerealiseerd. Dit oppervlaktewater biedt de mogelijkheid om extra water in het gebied op te 

vangen. Daarnaast wordt een groot hemelwaterbassin gerealiseerd. Het hemelwater van de 

daken wordt opgevangen in het bassin. Dankzij deze grote opvang kan voorzien worden in 

de gietwaterbehoefte. 

- Energie: De kassen worden voorzien van een energiescherm om het energieverbruik in de 

kas te minimaliseren. Het moderne glastuinbouwbedrijf levert forse inspanningen om het 

gebruik van fossiele brandstof terug te dringen. Er is inmiddels succesvol naar aardwarmte 

geboord, zodat het bedrijf gebruik kan maken van een duurzame energiebron. Tevens zijn 

de eerste initiatieven genomen om in de nabije toekomst de kas tevens te verwarmen met 

behulp van een biomassa-installatie. Dit zorgt voor flexibiliteit in de keuze van duurzame 

warmtebronnen. 

- Afvalwaterverwerking: Het glastuinbouwbedrijf is in staat om het water dat vrij komt bij het 

teeltproces te behandelen en opnieuw te gebruiken. Het afvalwater dat vrijkomt bestaat uit 

huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater wordt gezuiverd met een helofytenfilter alvorens het 

geloosd wordt op het riool. 

- Landschappelijke inpassing: Het waterbassin langs de Oosterringweg wordt voorzien van 

drie flauwe taluds dat met gras wordt begroeid. Deze taluds camoufleren voor een deel de 
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kassen die achter het bassin staan. Ook de bestaande erven met bomen zorgen voor de 

nodige camouflage van het bedrijf. 

- Lichthinder: Het glastuinbouwbedrijf zal geen gebruik maken van assimilatiebelichting. 

Lichthinder zal daarom zeer beperkt zijn. 

 

Figuur 4.3.2: Uitsnede kaart Landbouw, 4.3.1, Structuurvisie Noordoostpolder 2025 (bron: Gemeente 

Noordoostpolder). 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het realiseren van een glastuinbouwbedrijf past binnen de Structuurvisie 

Noordoostpolder 2025 aangezien het hier een grootschalig glastuinbouwbedrijf betreft dat op 

meerdere vlakken (o.a. watergebruik en energie) een hoge mate van duurzaamheid nastreeft. 

 

 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse' van de 

gemeente Noordoostpolder vastgesteld op 12 februari 2010 van kracht. Het plangebied is bestemd 

als ‘Agrarisch’.  
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Figuur 4.3.3: Planlocatie op verbeelding van het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse 

(bron: Ruimtelijke plannen.nl). 

 

Voor het gehele gebied gold in eerste instantie het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ die 

tevens glastuinbouw in dit gebied mogelijk maakte. De voorschriften in dit bestemmingsplan sloten 

echter niet optimaal aan op de huidige ontwikkeling van grootschalige glastuinbouwbedrijven. De 

gemeenteraad Noordoostpolder heeft daarom een nieuw bestemmingsplan 'Glastuinbouw 

Luttelgeest/Marknesse' voor het gebied opgesteld dat beter aansluit op de ontwikkelingen van 

grootschalige glastuinbouwbedrijven in het plangebied. 
 

Het initiatief kent een aantal strijdigheden met dit bestemmingsplan. Deze zijn opgesomd in 

paragraaf 1.2. Om de gevraagde nieuwbouw mogelijk te maken, dient een uitgebreide 

voorbereidingsprocedure ex artikel 2.12, lid 1, onder a 3º, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) te worden doorlopen i.v.m. het “handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening”. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing dient ter motivering van de vergunning.  

 

Op grond van het besluit van de raad d.d. 16 december 2010 is een lijst vastgesteld met categorieën 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. Het plan kan geschaard worden onder 

“aanvragen om omgevingsvergunning die hun grondslag vinden in een ander ruimtelijk plan 

(bijvoorbeeld structuurvisie […]) na instemming van de gemeenteraad en van andere betrokken 

overheden na inspraak”. Een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) is dus niet nodig. 
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4.4. Welstandsbeleid 
 

De Welstandsnota 2016 gaat onder andere over het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit 

van de bebouwing, die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke beeld van de gemeente. 

Oude en nieuwe gebouwen, in al hun verscheidenheid, vormen met elkaar het aanzien en daarmee 

de welstand van de gemeente. De gemeente wil zorgvuldig omgaan met die bebouwing en de 

openbare ruimte waarin die is geplaatst, maar wil ook vrijheid aan zijn burgers geven.  

 

Het plangebied is gelegen in het welstandsgebied ‘het landelijk gebied’. In het landelijk gebied gaat 

het om de bebouwing die het beeld vanaf de wegen bepaalt. Hoewel er variatie is in dit beeld, is er 

duidelijk sprake van een samenhangend, in z’n regelmaat, typisch Noordoostpolders 

bebouwingsbeeld. Dat beeld wordt voor wat betreft de bebouwing bepaald door de aanwezige 

woningen en bedrijfsgebouwen. 

 

De agrarische bedrijfsgebouwen kennen hun eigen dynamiek in de tijd. Door middel van ruimtelijke 

ordening (het bestemmingsplan) kan bovendien voldoende gestuurd worden op aard en omvang van 

bouwmassa’s en de plaatsing daarvan. Dat zijn belangrijke redenen waarom er in deze nota voor is 

gekozen aan deze gebouwen vrijwel geen eisen van welstand meer te stellen.  

 

Kleuren van agrarische bedrijfsgebouwen hebben wel impact op de beleving van de identiteit van de 

bebouwing in het landelijk gebied. Vandaar dat gedekte kleuren worden voorgeschreven. Voor het 

overige zijn bedrijfsgebouwen welstandsvrij. 

 

4.5. Conclusie 

Doelstelling van de procedure is de realisatie van een glastuinbouwbedrijf met een goede ruimtelijke 

inpassing in het gebied. Uit voorgaande blijkt dat de akkerbouw en de tuinbouw ontwikkelingskansen 

worden gegeven. Uit de beleidskaders blijkt dat de planvorming op een aantal punten in strijdt is met 

vigerend ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie en gemeente. Echter kan door een goede 

ruimtelijke inpassing en landschappelijke invulling er medewerking verleend worden aan de 

planontwikkeling. 
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5. Omgevingsaspecten 

 

5.1. Cultuurhistorie 

 Wet- en regelgeving 

 

Rijk 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 

effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Eén van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 

2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke 

ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke plannen rekening 

moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

 

Provincie 

Het provinciaal ‘Omgevingsplan Flevoland 2006’ bevat de hoofdlijnen van het economische, sociale 

en culturele beleid.  Uitgangspunt is dat het landelijk gebied vitaal moet blijven. De provincie wil de 

Flevolandse karakteristieken behouden door deze in te zetten als ruimtelijke kwaliteit ter versterking 

van nieuwe ontwikkelingen. Daartoe maakt de provincie onderscheid tussen landschappelijke en 

cultuurhistorische kernkwaliteiten en basiskwaliteiten. Tot de kernkwaliteiten worden die elementen 

en patronen gerekend die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, waarmee de essentie van 

het polderconcept wordt gewaarborgd.  

 

Figuur 5.1.1.1: Landschappelijke en cultuur- 

historische kernkwaliteiten,  Omgevingsplan  

Flevoland 2006 (bron: Provincie Flevoland). 

 

Figuur 5.1.1.2: Landschappelijke en cultuur- 

historische basiskwaliteiten,  Omgevingsplan  

Flevoland 2006 (bron: Provincie Flevoland). 
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Gemeente  

De Landschapsvisie is gebruikt als onderlegger voor de structuurvisie die in december 2013 is 

vastgesteld. Deze landschapsvisie is niet vastgesteld door de gemeenteraad.  

 Onderzoek 

De polder is door het Rijk aangewezen als ‘Wederopbouwgebied uit de periode 1940-1965’, zoals 

ook omschreven in hoofdstuk 3 ‘Beeldkwaliteit’. De hoofdkenmerken van de Noordoostpolder zijn in 

de volgende begrippen samen te vatten: 

- Weidsheid; 

- Open versus gesloten; 

- Monotoon; 

- Diepte; 

- Een rust voor het oog. 

 

Het nieuwe glastuinbouwbedrijf is binnen de enkelbestemming agrarisch van het vigerende 

bestemmingsplan gelegen. Er is een duidelijke functiescheiding; de (bedrijfs) woningen zijn langs de 

wegen gelegen, daarachter zijn de kassen en glas ondersteunende gebouwen gesitueerd. Door het 

glas achter de agrarische erven te plaatsen en in de glaslijn bij voorkeur geen andersoortige gesloten 

gebouwen op te nemen, wordt de monotonie en de weidsheid van het polderlandschap 

gewaarborgd. Deze monotonie en weidsheid wordt verstevigd door voor de kassen watergangen 

voor de berging en afvoer van neerslagwater te situeren.  

 

De kassen liggen ter plaatse van de woonhuizen achter de erven. Het waterbassin komt in het voorerf 

en wordt landschappelijke ingepast met een groen talud. Dit talud bedekt voor een groot deel op he 

open landschap de achterliggende kassen. 

 

 Conclusie 

Bij voorliggend plan is aansluiting gezocht bij de karakteristieken van de gemeente Noordoostpolder. 

De bouw van het glastuinbouwbedrijf leidt dan ook niet tot aantasting van de cultuurhistorische 

waarden. In het plangebied komen geen monumenten voor. Het project is op het gebied van 

cultuurhistorie uitvoerbaar. 

 

5.2. Archeologie 

 Wet- en regelgeving 

Door de ondertekening van het verdrag van Valletta (ook wel het verdrag van Malta genoemd) heeft 

Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet 

zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de 

Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische vindplaatsen en zichtbare monumenten moet 

worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken.  

 Onderzoek 

Op de ‘Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Noordoostpolder’ is 

aangegeven welke gebieden een hoge, gematigde of lage verwachtingskans op archeologische 
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vondsten hebben. Op basis van deze kaart kan gesteld worden dat voor het onderhavige plangebied 

een ‘lage archeologische verwachting’ geldt, waardoor er geen nader archeologisch onderzoek nodig 

is.  

 

 
Figuur 5.2.2: Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Noordoostpolder (bron: 

gemeente Noordoostpolder). 

 Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van dit plan. 

 

5.3. Bodem 

 Wet en Regelgeving 

In het Besluit ruimtelijke ordering is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan inzicht 

verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er onder meer inzicht 

verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële investering in een (mogelijk noodzakelijke) 

bodemsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 

grondwater) is daarom onderdeel van de onderzoek verplichting bij de voorbereiding van een 

ruimtelijk plan. Daarnaast geldt in het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de 

volksgezondheid dat het bestemmen van gronden met een (water)bodem van onvoldoende 

milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming, zoals wonen, in beginsel moet 

worden voorkomen. 

 Onderzoek 

Er zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd (zie bijlage 2). Tijdens het bodemonderzoek 

(conform de NEN 5740) is de boven- en ondergrond tot een diepte van 1,5 meter minus maaiveld en 

het grondwater tot een diepte van 3,0 meter minus maaiveld onderzocht. Het gehele rapport is als 

bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 

Middels steekproeven is de algemene bodemkwaliteit bepaald.  
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Onderzoek perceel 2682, 2684: 
Geconcludeerd wordt dat er milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 
voorgenomen nieuwbouw van glastuinbouw. 
 
Onderzoek perceel 2683: 
Geconcludeerd wordt dat er milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 
voorgenomen nieuwbouw van glastuinbouw. 
 
Onderzoek perceel 2681 
Geconcludeerd wordt dat er milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 
voorgenomen nieuwbouw van glastuinbouw. 
 
Onderzoek perceel 2124, 2177, 1941 
Geconcludeerd wordt dat het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd met de parameter nikkel en 
matig verontreinigd is met de parameter barium. Vooralsnog wordt uitgegaan dat er, 
milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de transactie van het perceel. 
Voor de voorgenomen nieuwbouw wordt aanbevolen om de rapportage ter beoordeling voor te 
leggen aan het bevoegd gezag. 
 
Onderzoek perceel 2692, 2693 
Geconcludeerd wordt dat de grond plaatselijk matig verontreinigd is met de parameter DDT (som), 
uit nader onderzoek volgt dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Geconcludeerd wordt dat er, milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 
transactie van de percelen alsmede de voorgenomen nieuwbouw van glastuinbouw. 
 

 Conclusie 

Als er binnen het invloedsgebied van de werkzaamheden een grond(water)-verontreiniging 

aanwezig is, dan is het mogelijk dat deze door de werkzaamheden wordt verplaatst of verspreid. Dit 

is ongewenst en in het geval van een ernstige verontreiniging kan dit zelfs leiden tot een actueel 

verplaatsingsrisico. De nikkel problematiek bij kassencomplexen is een bekend fenomeen. Er gelden 

gebruiksbeperkingen met betrekking tot het grondwater en de onttrekking hiervan. Mocht het toch 

nodig zijn om grondwater te onttrekken dan dient dit voorafgaand aan de onttrekking gemeld te 

worden aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op grond van de Wet 

bodembescherming. Mogelijk zullen er maatregelen genomen moeten worden. Intussen mag er 

geen grondwater worden onttrokken. 

 

Bij het onderzoek van de percelen 2692 en 2693 is er in de bovengrond een matige verontreiniging 

met DDT aangetroffen. Deze grond is niet zonder meer elders toepasbaar. Indien er grond vrijkomt 

bij de werkzaamheden kan deze, als deze niet visueel verontreinigd is, zonder aanvullende keuring 

worden hergebruikt op de locatie. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie 

gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende regeling. De eigenaar van de 

locatie waar de grond wordt toegepast of als deze wordt afgevoerd naar een grondbank kan 

verzoeken om aanvullend een partijkeuring uit te voeren 

 

Het project is op het gebied van bodemkwaliteit (grond en grondwater) uitvoerbaar. 
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5.4. Water 

 Waterbeheer en watertoets 

Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het Waterschap Zuiderzeeland, 

verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. De initiatiefnemer heeft in een 

vroeg stadium overleg gevoerd met de waterbeheerder over het planvoornemen. Er is een aanvraag 

ingediend voor het dempen, graven, aanleg van een brug, verharden e.d. Hiermee is voorkomen dat 

ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.  

 

Voorliggend plan maakt onderdeel uit van het totaalplan van Hoogweg. Het totaalplan voorziet op 

termijn in de uitbreiding van het kassengebied ten westen van de Baarlosedwarsweg. Op het vlak 

van het totaalplan is initiatiefnemer (met adviseurs) in overleg met het waterschap. Binnen het 

totaalplan zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten en randvoorwaarden in relatie tot de 

(her)inrichting van het watersysteem. Voorliggend plan maakt hier onderdeel van uit en is conform 

de afspraken.  

 

 Wet- en regelgeving en beleidsthema’s 

Ten behoeve van het vaststellen of er voldoende rekening wordt gehouden met water en 

watervoorzieningen bij ruimtelijke ontwikkeling is het mogelijk de digitale watertoets te doorlopen. De 

watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde 

waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit 

en verdroging). Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het 

planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de 

uitwerking van het plan. 

 

Uit het waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Zuiderzeeland blijkt dat sprake is van een 

drietal thema’s die zijn opgenomen in het beleid;  

- waterveiligheid;  

- voldoende water; 

- schoon water. 

 

 Beleidsthema’s 

Na het doorlopen van de digitale watertoets blijkt dat het in dit geval gaat om een ruimtelijk plan dat 

uitsluitend een functiewijziging van de bestaande bebouwing (agrarisch glastuinbouw) inhoudt. 

 

Waterveiligheid  

Het aspect veiligheid is niet van toepassing op de betreffende ontwikkeling. 

 

Voldoende water 

Wateroverlast 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de 

ontwikkeling toe. Omdat deze toename groter is dan 2.500 m² is compensatie noodzakelijk. Met het 

Waterschap Zuiderzeeland is de benodigde watercompensatie afgestemd.    
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Door de gefaseerde uitvoering is het van belang dat het functioneren van de waterhuishouding is 

gewaarborgd in alle fasen van de uitvoering, zowel in de uiteindelijke situatie als voor alle gebieden 

die afvoeren via het plangebied. Hieraan is extra aandacht besteed bij de vergunningaanvraag. 

 

De nieuw aan te leggen Kalenbergerdwarstocht komt in de plaats van de huidige Kalenberger-

dwarstocht welke in verband met voorliggende ontwikkeling eveneens wordt gedempt (met 

aangrenzende kavelsloten). 

 

Tevens wordt er een gietwaterbassin gerealiseerd die zo wordt aangelegd dat deze groot genoeg is 

om tegelijkertijd zowel het maximaal benodigde gietwater op te slaan, als het hemelwater dat valt op 

de bebouwing van het glastuinbouwbedrijf ten tijde van extreme neerslagsituaties te bergen. 

 

Goed functionerend watersysteem 

Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is. 

 

Het plangebied is gelegen in een gebied met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij 

100 cm ontgraving. Er wordt geadviseerd om voor ontgraving gericht onderzoek te doen naar het 

opbarstrisico ter plaatse.  

 

Voordat met enige demping van water gestart wordt, dient de compensatie van water te zijn 

aangelegd. Voor het dempen van erf- en wegsloten is alleen compensatie nodig, indien de sloot 

tussen akker en erf ligt of een functie als kavelsloot vervult. 

 

Voor de dimensionering van de watergangen wordt de legger van het Waterschap Zuiderzeeland 

gevolgd. 

 

Anticiperen op water tekort 

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige 

klimaatveranderingen. Om dit te realiseren wordt het hemelwater dat valt op de kassen opgevangen 

in een gietwaterbassin. Hemelwaterafvoer van de bedrijfsruimten wordt aangesloten op een 

hemelwateropvang die in verbinding staat met het gietwaterbassin. 

 

Gietwaterbassin 

Aan de zuid-westzijde van het plangebied wordt een gietwaterbassin gerealiseerd t.b.v. de opslag 

van regenwater. Deze opslagvoorziening voorziet in de gietwaterbehoefte van de planten in de kas. 

 

Volgens het Activiteitenbesluit is een glastuinbouwbedrijf verplicht om minimaal 500 m³ per hectare 

aan wateropvang te hebben. De basiseis voor een Groen-label kas is 1.500 m³ per hectare, waarbij 

de strengste eis 3.000 m³ per hectare is. Hoogweg Marknesse B.V. zal beschikken over bassins met 

een totale inhoud van meer dan 3.000 m³ per hectare. 

 

De provincie, gemeente, waterschap en LTO Glaskracht hebben gezamenlijk gewerkt aan een 

gezamenlijk beleid om negatieve milieu-effecten van brijnlozingen als gevolg van het gebruik van 

omgekeerde-osmose-installaties in de glastuinbouw in de Noordoostpolder te beperken. Een 

onderdeel van dit beleid is het stimuleren van het gebruik van hemelwater. Glastuinbouwbedrijven 

zijn in staat om op jaarbasis meer hemelwater te gebruiken dan de regenwateropslag (bassin) groter 
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is; het rendement voor het gebruik van regenwater neemt toe door een groter bassin. De norm die 

in het nieuwe beleid wordt gesteld is dat de regenwaterbassins groter moeten zijn dan 3.000 m³ per 

ha. Door het bassin dat door Hoogweg wordt aangevraagd, voldoet de betreffende kwekerij aan deze 

norm doordat er een hemelwateropslag zal ontstaan van ca. 3.000 tot 3.300 m³/ha.  

 

Omdat de watervoorziening voor een glastuinbouwbedrijf essentieel is heeft Hoogweg besloten om 

een ruime hemelwateropslag te realiseren zodat het bedrijf minder gevoelig is voor langere droge 

perioden. In langere droge perioden moeten door diverse agrarische bedrijven kostbare maatregelen 

worden genomen om in de waterbehoefte te voorzien. 

 

Een waterbassin vraagt weinig onderhoud. Er wordt preventief onderhoud gepleegd zodat 

voorkomen wordt dat onderhoud noodzakelijk zou zijn in perioden die ongunstig zijn ten aanzien van 

de gietwatervoorziening van de planten. De praktijk heeft geleerd dat naast het onderhoud geen 

aanvullende maatregelen nodig zijn om eventuele calamiteiten te voorkomen. Het bassin wordt 

immers aangelegd volgens de richtlijnen voor stabiele bassins (talud niet steiler dan 1:1, het bassin 

is niet langer dan 200 meter op de waterlijn, talud beschermd met zeil of grasmat) 

 

Voor het betreffende glastuinbouwgebied loopt een gebiedsproces voor goed gietwater bij 

substraatteelt, waarbij voor de aanvullende gietwatervoorziening bovenop de gietwatervoorziening 

vanaf eigen daken naar mogelijke bronnen wordt gekeken. Op dit moment zijn er voor de toekomst 

nog twee mogelijke aanvullende bronnen in onderzoek namelijk: 

1. Regenwater vanaf ‘buurdaken’  

2. Grondwater (dat via Remote Osmose geschikt gemaakt wordt als gietwater met als 

restproduct brijn, dat geloosd moet worden in de bodem).  

 

Dit gebiedsproces komt voort uit het feit dat veel bestaande glastuinbouwbedrijven onvoldoende 

hemelwater tot hun beschikking hebben. Hoogweg Marknesse B.V. zorgt zelf voor grote 

hemelwaterbassins zodat het bedrijf niet afhankelijk is van aanvullende gietwaterbronnen.  

 

Schoon water 

Goede structuurdiversiteit 

Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch 

gezond watersysteem. Bij de dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met 

de te verwachten waterkwaliteit. 

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

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

zuiveren'.  

 

Goed omgaan met afvalwater 

Er vindt een gescheiden omgang van het hemelwater en afvalwater plaats. Het hemelwater wordt 

verwerkt in het plangebied en wordt zoveel mogelijk opgevangen en gebruikt als gietwater voor de 

kassen. Het bedrijfsafvalwater zal gezuiverd worden door een IBA systeem. Het bedrijfsafvalwater 

bestaat enkel uit huishoudelijk afvalwater. De lozing via een IBA systeem is aangevraagd bij het 

Waterschap Zuiderzeeland. Er wordt geen riolering aangelegd, dit is ook vastgesteld in de 

‘Posterieure exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Fase 2 van het glastuinbouwgebied 
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Luttelgeest – Marknesse’ van 13 maart 2014. De zuiveringsinstallatie wordt aangebracht en 

bekostigd door de initiatiefnemer.  

 

 Conclusie 

Eerste overleggen met het Waterschap Zuiderzeeland hebben inmiddels plaatsgevonden. N.a.v. 

deze overleggen is een Watervergunning aangevraagd bij Waterschap Zuiderzeeland. Het project is 

op het gebied van water uitvoerbaar.  
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5.5. Ecologie 

 Wet- en Regelgeving 

 

Wet Natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Wet Natuurbescherming 

voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten beschermde 

natuurgebieden. De beschermde plantensoorten mogen niet vernietigd of beschadigd worden. De 

beschermde diersoorten mogen niet gedood, verwond of opzettelijk verontrust worden. Daarnaast 

mogen hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen niet beschadigd, 

vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord worden en ook mogen hun eieren niet vernietigd of 

vernield worden. Als dit wel gebeurt tijdens het uitvoeren van nieuwbouwplannen en het door 

aanpassing van de plannen niet te voorkomen is, zal in een aantal gevallen een ontheffing 

aangevraagd moeten worden en dienen mitigerende en compenserende maatregelen getroffen te 

worden. Een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna is dan ook altijd noodzakelijk voor het 

uitvoeren van ruimtelijke inrichtings- of ontwikkelingsmaatregelen. 

 

Daarnaast geldt voor alle planten- en diersoorten de zorgplicht. Deze bepaalt dat eenieder die weet 

dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, verplicht is om 

maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen 

zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken. De zorgplicht kan gezien worden als 

algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

 Onderzoek 

Op 24 mei 2018 is een oriënterend ecologisch onderzoek uitgevoerd door Blom Ecologie B.V. (zie 

bijlage 4a). In dit rapport worden de onderstaande maatregelen voorgeschreven. 

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  

- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

- Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten.  

- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.  

- De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te 

worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde 

verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder 

andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten 

en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden 

et cetera.  
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- Ten aanzien van rugstreeppad dient de verbreding van de sloot gelegen aan de zuidoostzijde 

van het plangebied uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode. De betreffende 

werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de periode augustus t/m maart.  

- Het gebied is vanwege de recentelijke bewerking niet geschikt voor de rugstreeppad. Bij de 

veldwaarnemingen werd deze eerdere conclusie bevestigd. 

- Ten aanzien van algemene broedvogels dienen de werkzaamheden opgestart/uitgevoerd te 

worden buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden in 

het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig 

gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van 

deskundige.  

 

Op 14 augustus 2018 is een notitie verschenen over de rugstreeppad n.a.v. enkele 

veldwaarnemingen nabij de Baarlosedwarsweg (zie bijlage 4b). Bij het eerdere onderzoek was 

geconcludeerd dat het plangebied niet geschikt werd geacht voor rugstreeppad. Er was geen 

aanvullend onderzoek nodig. Maar het onderzoek d.d. 14 augustus 2018 maakt duidelijk dat het zeer 

onwaarschijnlijk is dat rugstreeppad aanwezig is in het plangebied. 

 

Beschermd natuurgebied 

Het plangebied is geen onderdeel van een natuur-of groengebied met een beschermde status, zoals 

Natura 2000. Het plangebied is geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard 

van de werkzaamheden en de afstand tot gebieden is van externe werking op omliggende 

Natura2000-gebieden geen sprake. 

 

Het bedrijf zal voor de basisbelasting gebruik maken van geothermie om de kassen te verwarmen. 

Voor o.a. de pieken in de warmtevraag (koude dagen) wordt gebruik gemaakt van stookinstallaties 

die aardgas verbranden. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in een stookinstallatie die biomassa 

verbrandt. Bij de verbranding van aardgas en biomassa komt NOx vrij. Dit is echter dermate weinig 

dat geen vergunning in het kader van de PAS nodig is. Uit de Aeriusberekening (bijlage 4c) blijkt dat 

geen Natura2000 gebieden naar voren komen waar de stikstofdepositie hoger is dan 0,05 

mol/ha/jaar als gevolg van het beoogde glastuinbouwgebied. 
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 Conclusie 

De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden of beschermde 

natuurwaarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden 

met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad en algemene zoogdieren, 

amfibieën en broedvogels. Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen te worden 

getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, overige 

soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 

bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). Er is geen Wet natuurbeschermingsvergunning 

nodig i.v.m. de stikstofdepositie als gevolg van het beoogde glastuinbouwbedrijf. 

 

5.6. Geluid 

 Wet- en regelgeving 

De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de geluidhinder vanwege onder andere 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh 

bepaalt dat de ‘geluidsbelasting’ op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet 

hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. 

 Onderzoek 

Voor het vigerend bestemmingsplan Luttelgeest/ Marknesse is het onderwerp geluid onderzocht. 

Hierbij is gekeken naar de complete ontwikkeling van 240 ha glastuinbouwgebied waar de 

planontwikkeling van Hoogweg Marknesse B.V. onderdeel van uit maakt. Er is in april 2009 een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd door Oranjewoud, ‘Akoestisch rapport, Glastuinbouw 

Luttelgeest/Marknesse’. Omdat de planontwikkeling past binnen de onderzochte ontwikkeling kan 

de rapportage gebruikt worden. Hieronder worden de belangrijkste conclusies kort toegelicht. 

 

Het bestemmingsplan maakt enkele bedrijfsgebonden woningen mogelijk in een 50 meter brede 

strook langs de wegenstructuur. De warmtekrachtcentrales met bijbehorende ketel worden vanaf 

een afstand van 125 meter van de wegenstructuur toegestaan. Hiermee wordt gegarandeerd dat de 

afstand tussen woningen en de warmtekrachtcentrales groot genoeg is.  

 

Handreiking Bedrijven en milieuzonering 

In de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (uitgegeven door VNG) is een richtafstandenlijst 

opgenomen voor “vergisting, verbranding en verassing van overige biomassa”. Voor het verbranden 

van biomassa in een energiecentrale met een elektrisch vermogen van minder dan 50 MW geldt een 

richtafstand van 100 meter om geluidshinder te voorkomen. De betreffende installatie van Hoogweg 

Marknesse B.V. wekt geen elektriciteit op maar valt wel onder de categorie minder dan 50 MW. 

 

Nieuwe situatie 

Hoewel de ketelhuizen gezamenlijk groter dan 1000 m² zijn, is de afstand van een stookinstallatie 

tot woningen van belang bij de bepaling of sprake is van enige geluidshinder. Daarnaast is ook het 

vermogen van de stookinstallatie van belang bij de bepaling van geluidshinder. Het gezamenlijke 

vermogen van alle stookinstallaties van de betreffende inrichting blijven ruim onder de 75 MW. 
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Het ketelhuis (voor verbranden van biomassa) van het nieuwe glastuinbouwbedrijf van Hoogweg 

Marknesse B.V. ligt op meer dan 200 meter van de Baarloseweg, Baarlosedwarsweg en 

Oosterringweg. De dichtstbijzijnde (bedrijfs)woning (Baarloseweg 5) is gelegen op ca. 200 meter 

(vanaf het ketelhuis). De afstanden voldoen ruimschoots aan de gestelde afstanden in het akoestisch 

onderzoek van Oranjewoud en de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De afstanden van de 

woningen (Baarlosedwarsweg 1 en 3 en Baarloseweg 5) tot het ketelhuis met gasgestookte 

stookinstallaties bedragen minimaal 380 meter. Deze afstanden zijn derhalve nog groter; dus 

voldoen ook de gasgestookte stookinstallaties aan de gestelde richtafstanden. 

 

 Conclusie 

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de bouw van het glastuinbouwbedrijf. 

 

5.7. Luchtkwaliteit 

 Wet- en regelgeving 

De normen voor luchtkwaliteit zijn geregeld in paragraaf 5.2 van de Wet milieubeheer. Deze 

paragraaf staat bekend als de ‘Wet Luchtkwaliteit’. Deze wet heeft tot doel de volksgezondheid te 

beschermen door luchtverontreiniging terug te dringen. Hiervoor zijn bepaalde 

maximumstandaarden voor vervuiling in het leven geroepen.  

 

De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine 

projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Zeer grote projecten 

dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij 

vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

 

Het komt in grote lijnen erop neer dat projecten die tot gevolg hebben dat de jaargemiddelde norm 

van fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) met meer dan 3% stijgt, wordt aangemerkt als een groot 

project. Kleine projecten die minder dan 3% bijdragen hoeven niet getoetst te worden. De 

grenswaarden van stikstofdioxide en fijnstof zijn de volgende: 

 

stof    toetsing van    grenswaarde    

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie    40 µg / m³    

   uurgemiddelde concentratie    Max. 18 keer p.j. meer dan 200 µg/m³ 

fijnstof (PM10) jaargemiddelde concentratie    40 µg / m³    

   24-uurgemiddelde concentratie    max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³    

 

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken samen in het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma heeft tot doel de Europese luchtkwaliteitseisen te realiseren. 

NSL werpt geen belemmeringen op voor ruimtelijke ordening projecten wanneer: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  
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- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL);  

- een project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  

 

Er moet in kaart worden gebracht of met de huidige luchtkwaliteit de ontwikkeling kan plaatsvinden. 

En of door de uitvoering van het project de luchtkwaliteit niet dusdanig zal verslechteren dat het 

wordt gezien als een NIBM-project.  

 Onderzoek 

Voor het vigerend bestemmingsplan Luttelgeest/ Marknesse is de luchtkwaliteit onderzocht. Hierbij 

is gekeken naar de complete ontwikkeling van 240 ha glastuinbouwgebied waar de planontwikkeling 

van Hoogweg Marknesse B.V. onderdeel van uit maakt.  

 

In het onderzoek naar stikstofdioxide en fijnstof (Oranjewoud, ‘Luchtkwaliteitsonderzoek, 

Glastuinbouw Luttelgeest/ Marknesse’, beoordeling luchtkwaliteit conform de Wet milieubeheer, april 

2009) is rekening gehouden met een toename van verkeersintensiteiten en nieuwe 

warmtekrachtcentrales en ketels in het plangebied en hun invloed op de luchtkwaliteit. De 

berekeningen zijn uitgevoerd doormiddel van het programma GeoSTACKS (versie 1.13). De bijdrage 

vanuit verkeer en de bijdrage van de warmtekrachtcentrales en ketels aan de luchtkwaliteit zijn 

gesommeerd. De concentraties zijn getoetst aan de eisen uit de Wet milieubeheer. 

 

De hoogst voorkomende concentratie NOx bedraagt bij de toetsingspunten in 2010 maximaal 15,2 

mg/m3 en 2020 maximaal 12,2 mg/m3. Het plan leidt dus niet tot een overschrijding van de 

grenswaarde (40 mg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie. Geen van de in dit onderzoek 

berekende jaargemiddelde concentraties NO2 komt boven betreffende concentratie en om deze 

reden kan geconcludeerd worden dat overschrijding van de uurgemiddelde norm in de onderzochte 

jaren niet voor zal komen.  

 

Voor fijnstof (PM10) kan geconcludeerd worden dat de hoogst voorkomende concentratie bij de 

toetsingspunten in 2010 maximaal 17,3 mg/m3 en in 2020 maximaal 15,7 mg/m3 bedraagt. Hiermee 

wordt de grenswaarde (40 mg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie niet overschreden. De 24-

uursgemiddelde (daggemiddelde) grenswaarde (50 mg/m3) zal in 2010 maximaal 6 dagen en in 

2020 maximaal 4 dagen worden overschreden. Geconcludeerd kan worden dat de daggemiddelde 

grenswaarde niet vaker dan het maximaal toegestane aantal van 35 dagen wordt overschreden. 

 

In de berekening van Oranjewoud is uitgegaan van een etmaalintensiteit van circa 1000 auto’s ter 

hoogte van de Oosterringweg en de Kalenbergertocht. Dit betekent dat voor de twee bedrijven die 

binnen het plangebied aan deze weg zijn gevestigd er totaal 1000 auto’s per dag mogen rijden. 

Omdat de bedrijven van gelijke grootte zijn, kan er gesteld worden dat voor het nieuwe 

glastuinbouwbedrijf de helft van de 1000 auto’s bestemd zijn voor Hoogweg Marknesse B.V., oftewel 

500 auto’s per etmaal. Dit aantal dient niet te worden overschreden. 

 

In de berekening van Oranjewoud is voor het nieuwe glastuinbouwbedrijf van Hoogweg Marknesse 

B.V. gerekend met 4 warmtekrachtcentrales en /of ketels. Bij de berekening is uitgegaan van een 40 

gram NOx per GigaJoule. Gezien de stand der techniek en huidige regelgeving wordt bij Hoogweg 
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Marknesse B.V. uitgegaan van een waarde die gemiddeld meer dan 25% lager ligt dan de berekende 

waarde.  

 Conclusie 

Het project is op het gebied van luchtkwaliteit uitvoerbaar. 

 

5.8. Externe Veiligheid 

 Wet- en regelgeving 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en 

vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. De externe veiligheid richt zich op 

zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke 

stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water, spoor en door buisleidingen.  

 

Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen 

op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet de kans op een 

groot ongeluk met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. Voor (de omgeving 

van) de meest risicovolle bedrijven is het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) van belang. 

Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden 

aangehouden. Daarnaast is het toetsingskader voor de omgeving van transportassen en 

buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de ‘Circulaire risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen’ en het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb). 

 

 Onderzoek 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart van de provincie Flevoland blijkt dat het plangebied niet is gesitueerd in de 

omgeving van een Bevi-bedrijf, zie figuur 5.8.2 Het plangebied ligt ruim buiten het invloed gebied 

van Bevi-bedrijven. Hierdoor is geen verantwoording van het groepsrisico nodig. 
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Figuur 5.8.2: Uitsnede risicokaart externe veiligheid (bron: risicokaart.nl). 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen  

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen ondergrondse of bovengrondse routes voor 

transport van gevaarlijke stoffen.  Daarnaast ligt het plangebied ruimschoots buiten de 200 m-zone 

vanaf rijkswegen en spoorwegen in het kader van de basisnetroute voor gevaarlijke stoffen. Hierdoor 

is er geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

 Conclusie  

Het project is op het gebied van externe veiligheid uitvoerbaar. 

 

5.9. Milieuzonering 

 Wet- en regelgeving 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing (Wro 

artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient 

erop toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder 

of gevaar veroorzaken en anderzijds functies die daar last van hebben. Die afstand moet ook weer 

niet onnodig groot zijn, omwille van een efficiënt ruimtegebruik. 

 

De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 wordt onder andere bij 

bestemmingsplanprocedures als handreiking gebruikt voor het toetsen van ruimtelijke 

ontwikkelingen. In de publicatie ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ worden per bedrijfstype minimale 

richtafstanden aangegeven voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar die bij voorkeur dienen te 

worden aangehouden tot hindergevoelige functies (gebouwen en terreinen die naar hun aard 

bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht, of een gedeelte daarvan) 
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om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Als aan de 

richtafstanden wordt voldaan, is op die punten sprake van een goede ruimtelijke ordening. De 

richtafstanden zijn enerzijds gekoppeld aan de milieucategorie van de te beoordelen inrichting en 

anderzijds de karakterisering van de omgeving waarin de inrichting is gelegen. 

 Onderzoek 

In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk tuinbouwbedrijven aanwezig. De VNG-

publicatie “Handreiking Bedrijven en milieuzonering” geeft aan dat voor een tuinbouwbedrijf, zowel 

een bedrijfsgebouw als kas, een grootste afstand aangehouden moet worden van 30 meter (bij een 

rustige woonwijk). De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op de onderstaande afstanden van de 

beoogde kas: 

- Baarloseweg 5  op ca. 60 meter van de kas 

- Baarlosedwarsweg 1, 3, 5 en 7  op ca. 40 meter van de kas 

Deze afstand is voldoende om geen belemmering te vormen. Derhalve is geen nader onderzoek 

noodzakelijk. 

 

In de betreffende publicatie van VNG staan ook richtafstanden voor stookinstallaties. Daarbij is het 

met name het onderdeel geluid dat voor de grootste richtafstanden zorgt. Dit aspect is nader 

uitgewerkt in de paragraaf over het geluid (paragraaf 5.6.2). Hieruit wordt geconcludeerd dat ook de 

ketelhuizen voldoen aan de betreffende richtafstanden.  

  

 Conclusie 

Er gelden vanuit het aspect milieuzonering geen belemmeringen voor het voorliggende plan. 

 

5.10. Lichthinder 

 Wet- en regelgeving 

Ten aanzien van het aspect lichthinder geldt in de ruimtelijke ordening geen wettelijk toetsingskader. 

Wel is het streven erop gericht om lichthinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Ook 

uit oogpunt van ecologie en landschapswaarden (beschermen van duisternis en het donkere 

landschap) is het wenselijk om lichthinder te voorkomen. Dit geldt met name in gebieden waar het 

nog relatief donker wordt. 

 

Activiteitenbesluit 

Het Besluit glastuinbouw is per 1 januari 2013 in het Activiteitenbesluit geïntegreerd. Het 

Activiteitenbesluit is daarmee het kader geworden die eisen stelt aan assimilatiebelichting (de 

kunstmatige belichting bij het telen van gewassen in kassen om het groei- en bloeiproces te 

bevorderen) gedurende de donkerteperiode en de nanacht. 

 Onderzoek 

Bij het nieuw te bouwen glastuinbouwbedrijf wordt geen gebruik gemaakt van assimilatielampen. Er 

wordt gebruikt gemaakt van nood- en veiligheidsverlichting. De uitstraling van deze bronnen zijn 

minimaal. Er zal daarom geen lichthinder ontstaan. 
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 Conclusie 

Er gelden vanuit het aspect lichthinder geen belemmeringen voor het voorliggende plan. 

 

5.11. Mer-beoordeling 

 Wet- en regelgeving 

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) in werking getreden. Een 

belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-

beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst niet 

toereikend is. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond 

van de selectiecriteria in de Europese richtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of 

belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als 

dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. 

 

Uit deze toets kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of 

belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r. 

(-beoordelings) -plichtig in het andere geval dient een M.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de 

bijbehorende procedure te worden gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-

beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de Europese 

richtlijn milieu-effectbeoordeling (kenmerk en plaats van het project, kenmerk van potentieel effect). 

 

 Onderzoek 

Gezien de omvang van de bedrijvigheid in het plangebied en gezien de aard van de 

bedrijfsactiviteiten in relatie tot glastuinbouw, zouden de volgende onderdelen uit kolom 1 van de D-

lijst van het Besluit m.e.r van toepassing kunnen worden verklaard, te weten: 

- D 9: ‘een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan‘. 

 

Op ca. 450 m² na passen alle kassen binnen het vigerende bestemmingsplan waarvoor destijds een 

mer-procedure is doorlopen. Deze 450 m² liggen binnen 78 meter van het hart van de weg met de 

bestemming Verkeer zodat hiervoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. 

 

Het planvoornemen leidt niet tot een overschrijding van drempelwaarden als genoemd in kolom 2 

van de D-lijst, te weten gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

- vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 ha of meer 

(betreffende D 9). 

 

Er is een m.e.r. aanmeldnotitie opgesteld omdat de kassen en het bassin buiten de kaders van het 

vigerende bestemmingsplan blijven. Deze aanmeldnotitie is reeds bij de gemeente ingediend. Gelet 

op de kenmerken van deze bebouwing, de plaats en de kenmerken van de potentiële effecten zullen 

geen significante negatieve milieugevolgen optreden. De gemeente heeft besloten dat geen 

milieueffectrapportage nodig is. 
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 Conclusie 

Er is een m.e.r. aanmeldnotitie ingediend omdat de kassen en het bassin buiten de kaders van het 

vigerende bestemmingsplan blijven. De gemeente heeft besloten dat er geen milieueffectrapport 

nodig is. 

 

5.12. Verkeer en parkeren 

 Ontsluiting 

Het bedrijf wordt primair ontsloten via de Nieuwlandseweg. Enkele jaren geleden is deze weg 

aangelegd om de grootschalige glastuinbouwbedrijven te ontsluiten naar de Oosterringweg. Deze 

weg is destijds toekomst gericht aangelegd zodat deze weg voldoende ruimte biedt voor nieuwe 

glastuinbouwbedrijven. De verwerkingsruimte is voorzien van een laadkuil. Deze laadkuil is ontsloten 

via de Nieuwlandseweg. Het vrachtverkeer zal dus gebruik maken van de primaire ontsluiting. Maar 

ook zal meer dan de helft van de personenauto’s gebruik maken van deze primaire ontsluiting. 

 

Met de provincie is overleg over een nieuwe rotonde voor de aansluiting van de Nieuwlandseweg op 

de Oosterringweg zodat deze ontsluiting in de toekomst zal verbeteren en toekomstbestendig is met 

het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen het glastuinbouwgebied. 

 

Aan de achterkant is een secundaire ontsluiting. Deze secundaire ontsluiting is via een eigen 

toegangsweg ontsloten via de Nieuwlandseweg. Er is echter ook een aansluiting op de 

Baarlosedwarsweg. Verwacht wordt dat een klein deel van de gebruikers van de secundaire 

ontsluiting gebruik zullen maken van de Baarlosedwarsweg. 

Deze secundaire ontsluiting wordt gebruikt voor: 

- Een deel van het personeel kan via deze ontsluiting naar de kantines 

- Bij technische storingen kan men via deze ontsluiting het ketelhuis bereiken. 

- Bij calamiteiten zal deze ontsluiting gebruikt worden door hulpdiensten. 

 Wet- en regelgeving 

Het nieuwe glastuinbouwbedrijf van Hoogweg Marknesse B.V. heeft een parkeerbehoefte. CROW 

(Centrum voor Regeling en Onderzoek in de Grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek) 

heeft normen voor diverse functies opgesteld waaruit de parkeerbehoefte kan worden afgeleid. Deze 

normen voorzien niet geheel in glastuinbouw gerelateerde bedrijven, zoals Hoogweg Marknesse 

B.V. 

 

Aan de hand van de personeelsbezetting en ervaringscijfers is de bedrijfsspecifieke parkeerbehoefte 

van Hoogweg Marknesse B.V. in kaart gebracht. Het beoogde bouwplan wordt in twee fasen 

gerealiseerd. Voor de parkeerbehoefte is gekeken naar alle fases. 

 Onderzoek 

In de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 is geen norm vastgesteld voor 

glastuinbouwbedrijven. De categorie die voor wat betreft de omschrijving het meest overeenkomt 

met de glastuinbouw is: bedrijfsintensieve / bezoekers extensieve industrie in het buitengebied 

Volgens de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 geldt er voor bedrijfsintensieve / bezoekers 

extensieve industrie in het buitengebied een parkeernorm van 2,4 parkeerplaatsen per 100 m² bvo.  
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De praktijk heeft geleerd dat grootschalige glastuinbouwbedrijven (gespecialiseerd in paprika’s) kan 

volstaan met minder parkeerplaatsen. Dit komt omdat er relatief weinig mensen op een groot 

kasoppervlak werken. Daarnaast zijn er grote ruimten voor technische installaties die nauwelijks door 

mensen wordt bezocht. De bestaande glastuinbouwbedrijven van de heer Hoogweg kunnen volstaan 

met 1 parkeerplaats per hectare kas. 

 

Het nieuwe glastuinbouwbedrijf is bij realisatie van alle fasen gelijkwaardig aan naastgelegen andere 

glastuinbouwbedrijven van Hoogweg. Conform de praktijk bij de bestaande bedrijven, worden hierbij 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Na realisatie van de totaal beoogde nieuwbouw zullen circa 200 mensen werkzaam zijn. Dit 

komt overeen met ca. 155 FTE.  

- Mensen die met de auto komen, zitten vaak met vier mensen in de auto; 

- 25% van het personeel komt op de fiets (Luttelgeest en Marknesse);  

- Van het uitzendbureau komen er busjes. Deze busjes komen aanrijden, zetten de mensen af 

en rijden weg. Aan het einde van de middag worden de mensen weer gehaald. 

 

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Er wordt een overdekte fietsenstalling centraal bij de 

entree geplaatst, zodat de mensen minimale loopafstanden hebben tot hun werkplek.  

 

De auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaatsen op eigen terrein. Er wordt rekening gehouden 

met ruimte voor laden en lossen bij de bedrijfsruimten. 

 

Er worden 90 parkeerplaatsen gerealiseerd zodat ook bij uitzonderlijke gebeurtenissen (grote 

groepen die het bedrijf bezoeken) voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. 

 

  
 Figuur 5.12.3: Tekening met positie parkeerplaatsen en fietsenstalling (bron: AAB).  

 

 Conclusie 

Bij het nieuwe glastuinbouwbedrijf van Hoogweg Marknesse B.V. parkeren alle bezoekers en 

medewerkers hun auto op het terrein van Hoogweg Marknesse B.V. 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft een eigen beleid om de parkeerbehoefte te berekenen. Deze 

norm wijkt echter in zeer grote mate af van de parkeerbehoefte van Hoogweg Marknesse B.V. Door 

te kijken naar de personeelsbezetting en ervaringscijfers is de daadwerkelijke parkeerbehoefte 

inzichtelijk gemaakt. Er worden op eigen terrein 90 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee zijn zelfs 

bij uitzonderlijke gebeurtenissen voldoende parkeerplaatsen.   
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5.13. Biomassa-verbranding 

Het bedrijf zal primair verwarmd worden met aardwarmte. Hierdoor wordt verbranding van fossiele 

brandstof (en bijbehorende CO2-emissie) voor een groot deel voorkomen. Bij kouder weer zullen 

ook andere warmtebronnen moeten worden ingezet. Dit wenst Hoogweg op een zo duurzame wijze 

te doen. Daarom zal biomassa verbrand worden. Ten aanzien van het milieu zijn de volgende zaken 

van belang bij de inzet van biomassa: 

- Geluid 
In het Activiteitenbesluit staan eisen m.b.t. het geluidsniveau van het gehele bedrijf. Het 

bedrijf is dusdanig opgezet dat objecten die meer geluid produceren (ketelhuis e.d.) zo ver 

mogelijk van woonhuizen af staan. Bovendien wordt bij het ontwerp van de ketelinstallatie 

en het ketelhuis zelf rekening gehouden met de geluidseisen. Mede gezien de afstanden tot 

de woonhuizen zal ruimschoots aan de eisen van het Activiteitenbesluit voldaan worden. 

- Luchtkwaliteit 
De rookgassen die vrijkomen bij de verbranding zullen worden gereinigd voordat deze zullen 

worden uitgestoten. Het Activiteitenbesluit legt eisen op ten aanzien van de emissie via de 

lucht. Dankzij de rookgasreiniging zal ruimschoots voldaan worden aan de eisen die vermeld 

zijn in het Activiteitenbesluit. 

- Ontsluiting  

Om hinder in de omgeving te voorkomen wordt de biomassa aangevoerd vanaf de 

Nieuwlandseweg. Via een eigen weg wordt de biomassa naar de verbrandingsinstallatie 

vervoerd. Bij de installatie is voldoende ruimte voor de vrachtwagens om te draaien en te 

keren. Hierbij zal het overige verkeer niet gehinderd worden. 
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6. Maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid 

 

6.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Deze ruimtelijke onderbouwing is verstuurd naar de overlegpartners Provincie en Waterschap met 

betrekking tot het vooroverleg. De reacties zijn als afzonderlijke bijlage bij deze ruimtelijke 

onderbouwing opgenomen. Opmerkingen van de vooroverlegpartners zijn verwerkt in deze 

ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing wordt samen met de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning op basis van de Wro en overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode hebben 

belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen op het plan in te dienen. 

 

6.2. Economische uitvoerbaarheid 

De realisering van het glastuinbouwbedrijf komt voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor 

het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing voor de Wabo-procedure waarbij planologisch 

wordt afgeweken van het bestemmingsplan komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer. 

Daarnaast worden de gebruikelijke leges volgens de gemeentelijke legesverordening in rekening 

gebracht. Tot slot is er een ‘Posterieure exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Fase 2 

van het glastuinbouwgebied Luttelgeest – Marknesse’ op 13 maart 2014 afgesloten. Tevens wordt 

een planschadeverhaalovereenkomst gesloten. Hiermee is het kostenverhaal gewaarborgd. De 

plannen zijn economisch uitvoerbaar. 
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Situatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situatie impressie. De pijlen geven de kijkrichting van de impressies aan. 
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Impressie 1 

 

Vogelvlucht gezien vanaf de zuidoostzijde. 

 

 

Impressie 2 



 

217000-190521-IB-impressies.docx 3 

 

 

Vogelvlucht gezien vanaf de zuidwestzijde. 

 

 

Impressie 3 

Vooraanzicht gezien van de Nieuwlandseweg. 

 

 

  



 

217000-190521-IB-impressies.docx 4 

 

Foto 4 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf het kruispunt Baarloseweg/ Baarlosedwarsweg 

(bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 4 

 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf het kruispunt Baarloseweg/ Baarlosedwarsweg. 
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Foto 5 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 5 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5. 
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Foto 6 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 6 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5. 
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Foto 7 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 7 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Baarloseweg 5. 
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Impressie 8 
 

Vogelvlucht gezien vanaf de Oosterringweg. 

 

  



 

217000-190521-IB-impressies.docx 9 

 

Foto 9 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 10-1 (bron: GoogleMaps). 

 

 

 

Impressie 9 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 10-1 (bron: GoogleMaps). 
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Foto 10 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 10-2 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 10 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 10-2. 
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Foto 11 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 12-1 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 11 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 12-1. 
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Foto 12 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 12 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg. 
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Foto 13 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 12-2 (bron: GoogleMaps).  

 

 

Impressie 13 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg 12-2.  
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Foto 14 
 

Foto bestaande situatie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg (bron GoogleMaps) 

 

 

Impressie 14 
 

Impressie gezien op ooghoogte vanaf de Oosterringweg. 
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Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak, Overige 
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de Baarlosedwarsweg te Marknesse 
 

Gelegen tussen de Baarlosedwarsweg en de Oosterringweg te Marknesse bevinden zich 

diverse agrarische percelen. De initiatiefnemer is voornemens om op de percelen, een 

glastuinbouwbedrijf te ontwikkelen. Het bestemmingsbeleid voorziet niet in de 

ontwikkelingsmogelijkheid en dient derhalve te worden gewijzigd.  
 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 

beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 

(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 

voor deze soorten in kaart gebracht.  

Waalpartners Civil Engineering begeleidt de procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht 

het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens 

deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gesitueerd aan de Baarlosedwarsweg, Oosterringweg en de Baarloseweg te 

Marknesse. Op de percelen bevindt zich een boomgaard. Tevens bevinden zich op het 

plangebied omgeploegde gronden en enkele watergangen. Aan de randen van het plangebied 

zijn vrijstaande woningen met siertuinen aanwezig. Deze vallen niet binnen de ontwikkelingen 

van de planlocatie en blijven ongemoeid. De locatie is recentelijk omgespit waardoor er weinig 

kruiden op de percelen te vinden zijn. Langs de oevers van een aantal watergangen, zijn 

algemene kruiden aanwezig. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie 

geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
 

De planlocatie is gelegen buiten de bebouwde kom, ten noorden van Marknesse en ten zuiden 

van Luttelgeest. In de directe omgeving bevinden zich bedrijventerreinen, kwekerijen, 

bedrijfsakkers, boerderijwoningen en agrarisch gebied. Direct tegen het plangebied is de 

provinciale weg (Oosterringweg) gelegen.   
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood kader) is gelegen aan de Baarlosedwarsweg te Marknesse (bron kaart: 

arcgis.com).  

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingreep betreft het verwijderen van de bollenstreek en boomgaard en het bouwen 

van een glastuinbouwbedrijf. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en 

effecten: 
 

• kap boomgaard: kapwerkzaamheden, afvoer groen; 

• uitgraven van sloten: graafwerkzaamheden, afvoer grond; 

• dempen van sloten: aanvoer grond; 

• aanleggen van kabels, leidingen, waterbassins, automatische stuw en ontsluitingsweg: 

graafwerkzaamheden, materiaaltransport, en aanleg van de ontwikkelingen; 

• vergraven terrein, ophogen en egaliseren; graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie glastuinbouwbedrijf: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden. 
 

 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 

vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 

en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring 

(tijdelijk). 
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Methode 

Inventarisatie 

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 

gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in 

het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van 

de voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging 

van externe bronnen. 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens 

het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op 

sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden 

op 2 mei 2018. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: droog, 4/8 bewolkt, 14 

Celsius en windkracht 3-4 (Bft.) 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het 

Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora 

en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele 

bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is 

opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten 

en andere soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd 

gezag (de provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime 

andere soorten’ vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder 

strikt beschermde soorten.  

In de verordening Ruimte van de provincie Flevoland is voor de volgende soorten vrijstelling 

opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:  
 

Tabel 1   Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Flevoland.  

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree 

Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis 

Bosmuis Haas Veldmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Vos 

Bunzing  Huisspitsmuis Wezel 

Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat 

Dwergspitsmuis Konijn  

Egel Meerkikker  
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Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de 

potentie van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te 

verwachten zijn. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime 

‘andere soorten’) geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie 

voorgaande alinea). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of 

aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht 

noodzakelijk is.   
 

Vaatplanten 

Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie. 

Op de planlocatie is weinig vegetatie aanwezig. De locatie is recentelijk omgeploegd waardoor 

vegetatie hier vrijwel volledig is verdwenen. Alleen ten hoogte van twee van de watergangen, 

langs de Baarlosedwarsweg en op het midden van de locatie is er vegetatie aanwezig langs de 

oevers. Deze vegetatie bestaat voornamelijk uit: gewone berenklauw, fluitenkruid, 

paardenbloem, duizendblad, ridderzuring, klein kruiskruid, zilverschoon, pinksterbloem en 

hondsdraf. Langs de kant van de Baarlosedwarsweg zijn tevens een aantal bomen aanwezig in 

de vorm van een bomenlaan. Deze bestaat voornamelijk uit: zwarte els, eenstijlige meidoorn 

en zomereik. Door het recentelijk bewerken van de grond en het ontbreken van gunstige of 

geschikte standplaatsen worden beschermde vaatplanten niet verwacht. 
 

Zoogdieren 

Op de planlocatie is weinig vegetatie aangetroffen. De locatie bevat een bomenlaan die aan de 

oostzijde van de planlocatie is gelegen. Verder bestaat de locatie uit omgeploegde grond en een 

kleine boomgaard aan de westkant van het plangebied. Tijdens het veldbezoek is een haas 

waargenomen en tevens zijn er pootafdrukken van vos aangetroffen. In de omgeving is onder 

andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: egel, haas, otter, steenmarter, 

veldmuis, muskusrat, bruine rat, vos en mol.  

Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust- en 

voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. Op en rondom de planlocatie zijn geen sporen als 

vraatsporen (leeggegeten eieren, huiden van kleine(re) zoogdieren, afgebeten veren, etc.), 

uitwerpselen, latrines, pootafdrukken of loopsporen aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de vrijstellingsregeling vallen (zie 

Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). De locatie is uitermate ongeschikt als verblijfplaats 

en specifieke habitatonderdelen voor zeldzame, kwetsbare of beschermde soorten (waarvoor 

geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen) vanwege het ontbreken van 

beschutting, bebouwing en vegetatie. Voor de otter geldt dat zijn habitat bestaat uit oeverzones 

nabij schone, stromende wateren van zoet water, waar veel dekking en rust te vinden is. Op de 

planlocatie is hiervan geen sprake. Effecten op vaste rust- en/of verblijfplaatsen van de otter is 

uitgesloten. 

Op de locatie is wel sprake van aspecifiek leefgebied voor zoogdiersoorten die algemeen 

voorkomen, dit betreft soorten zoals: bruine rat, egel en hermelijn. Aannemelijk maken 

opportunistische en algemene soorten incidenteel gebruik van de planlocatie. Voor dergelijke 

soorten is in de direct omgeving voldoende geschikt leefgebied waar individuen zich naar toe 

kunnen begeven. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van verbodsbepalingen 

in het kader van habitatrichtlijnsoorten of niet vrijgestelde overige soorten.  
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een 

functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In 

het kader van de beoogde ontwikkeling worden geen gebouwen gesloopt of verbouwd. 

Effecten op vaste rust- en/of verblijfslocaties van gebouw-bewonende vleermuissoorten 

kunnen worden uitgesloten.  
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De bomen op de bomenlaan aan de Baarlosedwarsweg zullen niet gekapt worden. Daarnaast 

zijn er bomen aanwezig in de boomgaard. Deze bomen hebben een diameter die kleiner is dan 

20cm in doorsnede en zijn hierdoor niet geschikt als holtebomen voor vleermuizen. De 

aanwezigheid van vaste rust- en/of verblijflocaties voor boom-bewonende vleermuizen kan 

uitgesloten worden. 

Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele insectenaanbod leidend is voor de 

plaats waar ze op dat moment foerageren. Behalve de bomenlaan aan de westkant van de 

planlocatie en de boomgaard zijn er geen bomen of is er geen structuurrijke vegetatie aanwezig. 

De bomen in de boomgaard maken mogelijk deel uit van het foerageer- of migreergebied van 

vleermuizen die de structuur volgen van de Oosterringweg die gelegen is ten westen van de 

planlocatie. De planlocatie is momenteel hoogstens geschikt als algemeen onderdeel van het 

foerageergebied. Mogelijk worden aanwezige vleermuizen verstoord gedurende het 

foerageren en migreren. Hiervan is echter enkel sprake indien er gewerkt wordt gedurende de 

schemer of na zonsondergang. Tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden 

met de aanwezigheid van foeragerende en passerende vleermuizen (verlichting aanpassen of 

werken tussen zonsopkomst en zonsondergang).  
 

Amfibieën en reptielen 

Gedurende het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen 

in het plangebied. Voor reptielen zijn kale (zandige) plekken, dichte heide en opgaande 

vegetatie afgewisseld met open structuren van essentieel belang. Vergraafbare grond wordt 

gebruikt door hagedissen om holen te graven en eieren in af te zetten. Voor ringslang zijn 

uitgestrekte extensieve graslanden en waterrijke gebieden onderdeel van het functionele 

leefgebied. Op de planlocatie ontbreken ontwikkelde natuurlijke vegetatiestructuren. Voor 

beschermde reptielen en amfibieën zoals de ringslang, heikikker en kamsalamander ontbreekt 

functioneel leefgebied, geschikte voortplantingsplaatsen als poelen, vennen en vijvers en 

overwinteringslocaties als strooisellagen, kruidenrijke graslanden en dichte vegetatie. Het 

gebied is vanwege de recentelijke bewerking tevens niet geschikt voor de rugstreeppad. Door 

het omploegen zijn er veel gaten op de percelen aanwezig waardoor de grond zeer goed 

doorwatert en (regen)water niet blijft liggen en derhalve geen poelen ontstaan. Tevens zijn er 

door de zeer open structuur van de grond geen vorstvrije plaatsen aanwezig waardoor het niet 

geschikt is als overwinteringsgebied. Op het zuidoosten van de planlocatie is recentelijk een 

kleine watergang uitgegraven. Deze is door het waterhoudend- en pionierskarakter in 

tegenstelling tot de overige onderdelen van het plangebied, zeer geschikt voor de 

rugstreeppad. Er is hier geen begroeiing, het water is zeer ondiep waardoor het gemakkelijk 

opwarmt en er zijn geen vissen of andere faunasoorten aanwezig. Dit betreft echter enkel 

voortplantingshabitat. De sloot zal in het kader van de ontwikkeling verbreed worden. Indien 

de werkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen uitgevoerd worden kunnen effecten op 

de rugstreeppad uitgesloten worden. 

De aanwezigheid van de meer algemene, opportunistische amfibieën als gewone pad en bruine 

kikker kan echter niet worden uitgesloten. Voor de incidenteel aanwezige soorten geldt 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, 

art 3.10). Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende 

vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. 

Behoudens de algemene zorgplicht zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing en kan 

overtreding van verbodsbepalingen in het kader van amfibieën en reptielen uitgesloten 

worden. 
 

Vissen 

Op de planlocatie zijn verschillende watergangen aanwezig. Een van de watergangen is 

recentelijk uitgegraven en is zeer ondiep. Hierin bevinden zich geen vissoorten. De overige 

watergangen zijn voedselrijk en bevatten behalve vegetatie aan de oever, geen watervegetatie. 

Ze bieden geen beschutting aan vissoorten met een specifiek habitat zoals beschermde soorten. 

De aanwezigheid van en schade aan beschermde vissoorten op de planlocatie is uitgesloten. 

Indien waterhoudende sloten gedempt worden dienen in het kader van de Algemene 

Zorgplicht maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van onnodige sterfte van vis. 



 6 

 

 

Insecten, libellen en ongewervelde 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of overige ongewervelde aangetroffen. Tevens zijn geen mierenhopen 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van zeldzame, kwetsbare en/of beschermde 

mieren. Tijdens het veldbezoek is een dagpauwoog waargenomen.  

Gezien de locatie en de recentelijke bewerkingen is er weinig vegetatie aanwezig die geschikt 

is voor algemene insecten ten behoeve van voedsel, voortplanting, opgroei (larvale stadium), 

popstadium en verblijfplaats. Er zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een 

bepaalde soort een waardplant vormen. Effecten ten aanzien van beschermde insecten als 

gevolg van de beoogde werkzaamheden zijn uitgesloten. 
 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: wilde 

eend, knobbelzwaan en vink.  
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4) 

Op de planlocatie en in de directe omgeving hiervan zijn geen (grote, oude) bomen met horsten, 

holtes en/of oude nesten aanwezig van of die geschikt zouden kunnen zijn voor roofvogels en 

uilen. In de bermen en rondom de bomen zijn geen eischalen, braakballen, veren, uitwerpselen 

of andere sporen aangetroffen die mogelijk aanleiding geven dat een van de te kappen bomen 

een functie vervult ten aanzien van ransuilen of sperwerachtigen. Tevens zijn in de directe 

omgeving ruim voldoende geschikt alternatieven dat de afname van enkele bomen geen effect 

uitoefent op de lokale populaties. Ten aanzien van grote gele kwikstaart zijn onvoldoende reliëf 

en geen stromende wateren aanwezig om geschikt te zijn als nestlocatie. Bovendien strekt het 

broedgebied niet tot de Noordoostpolder (vogelbescherming.nl). Van overtreding van 

verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties en essentiële 

habitatonderdelen is geen sprake. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode of in 

bijzondere gevallen) 

De bomenlaan en boomgaard voorzien in beperkte mate in voedselaanbod en structuurrijke 

schuilgelegenheden. De bomen en nabijgelegen groen in de omgeving, vormen voor algemene 

broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Bovendien is 

recentelijk omgeploegd terrein geschikt als nestlocaties voor kievit. Gedurende het 

broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten 

beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en 

betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en 

categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen 

en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het 

broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden 

geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige.  
 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: 

Natura2000, belangrijk weidevogelgebied of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand 

van 5,4km en meer zijn enkele Natura2000-gebieden gelegen (figuur 2). De planlocatie ligt op 

een afstand van 4,4km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 3).  
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Figuur 2     De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van 5,4km tot de Weerribben, 6,7km tot 

de Wieden en 18,6km tot het IJsselmeer (bron: natura2000.eea.europa.eu). 
 

 

Figuur 3     De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van 4,4km tot het Natuurnetwerk 

Nederland (bron: kaart.flevoland.nl). 
 

De beoogde ontwikkeling betreft het uitgraven en dempen van verschillende sloten en het 

realiseren van een glastuinbouwbedrijf. Het transport en de bouwwerkzaamheden gedurende 

de ontwikkeling kunnen leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). De 

ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke (n.a.v. vergelijkingsberekening met als referentie 

2012 t/m 2014) en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie 

onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. Bovendien gelet op het nabijgelegen 

vrachtverkeer voor de bedrijven, gelegen aan de Baarlosedwarsweg te Marknesse, zal de 

toename van (vracht)verkeersbewegingen verwaarloosbaar zijn.  
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Op dit moment is er vrijwel geen sprake van stikstofdepositie. De beoogde ingreep betreft de 

realisatie van een glastuinbouwbedrijf. Tevens zal er sprake zijn van een toename in aan- en 

afvoer door zwaar vrachtverkeer en werknemers. Het is derhalve niet op voorhand uit te 

sluiten dat de toename in stikstofdepositie grenswaardes van de nabijgelegen gebieden 

overschrijdt. Op 17 maart 2017 is de grenswaarde van het gebied de Weerribben verlaagd van 

1,0 mol/hectare/jaar naar 0,05 mol/hectare/jaar.  Om de exacte uitstoot, een mogelijk effect en 

eventuele maatregelen in kaart te brengen dient aan Aerius-berekening uitgevoerd te worden. 

Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de 

omliggende Natura2000-gebieden te groot is en dat de mate van deze verstoringsfactoren niet 

zullen leiden tot een toename. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en Belangrijk 

Weidevogelgebied is externe werking geen toetsingskader. 
 

Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijn geldt voor projecten en andere handelingen 

de verplichting om aan te tonen dat er geen significant effecten optreden als gevolg van 

stikstofdepositie. De algemene richtlijn hiervoor is dat voor ieder project of handeling, middels 

de rekentool Aerius, een berekening gemaakt dient te worden om aan te tonen of er wel of geen 

sprake is van een meldings- of vergunningsplichtige stikstofdepositie op omliggende Natura 

2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats. Of er sprake kan zijn van overschrijding van de 

drempelwaarde is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak betreft dit een combinatie van de 

kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, ligging van het project en 

overheersende windrichting.  
 

Houtopstanden 

Het kappen van bomen en struiken kan melding- of vergunningplichtig zijn in het kader van 

de Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen is niet melding- en/of vergunningplichtig 

in het kader van de Wet Nb als het de volgende type houtopstanden betreft: 
 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs 

waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 

voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
 

De kapwerkzaamheden zijn voorzien aan een boomgaard die gelegen zijn op een van de 

percelen (c). Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet 

melding- en/of vergunningplichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming. 
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Conclusies  

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 

natuurbescherming voor. De planlocatie heeft aannemelijk geen relevante functie voor 

beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de locatie tijdens het foerageren en 

migreren. De te verbreden sloot aan de zuidoostzijde op het plangebied is geschikt als 

voortplantingslocatie voor rugstreeppad. De planlocatie en de directe omgeving hebben 

(mogelijk) een functie voor algemeen voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, insecten 

en vogels. De boomgaard en het terrein zijn geschikt als broedlocatie voor algemene 

broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, het 

Natuurnetwerk Nederland of Belangrijk Weidevogelgebied. Gelet op de aard van de 

ontwikkeling, de afstand tot de gebieden en grenswaardes van de gebieden is externe werking 

op omliggende Natura2000-gebieden door stikstofdepositie niet op voorhand uit te sluiten. Op 

de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- of 

vergunningplicht geldt. 
 

Tabel 2   Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de te 

verwachten effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. 

Legenda 
 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee) / j (ja) 
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n
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n
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b
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b
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ed
v

o
g
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(a
) 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       +/- - 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort - - +/- +/- - -   

Geschikt habitat overige soort - +/-  +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek 

noodzakelijk  
n n n n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten 
nader onderzoek/ 

Aerius 

Natura2000 5,3km mogelijk Aerius 

Natuurnetwerk Nederland  4,4km geen n.v.t. 
 

Houtopstanden aanwezig  kap melding / vergunning 

Struiken nee n.v.t. n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
 

Uitvoerbaarheid bestemmingsplan 

De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden of beschermde 

natuurwaarden. De toekomstige situatie leidt mogelijk tot aantasting van beschermde 

gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden 

met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad en algemene zoogdieren, 

amfibieën en broedvogels. Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen te worden 

getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, 

overige soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 

bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling tot glastuinbouwbedrijf aan de Baarlosedwarsweg te Marknesse is 

uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).  
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Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten. 
 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  
 

• De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd 

te worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde 

verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder 

andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden 

richten en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht 

vermijden et cetera.  

 

• Ten aanzien van rugstreeppad dient de verbreding van de sloot gelegen aan de 

zuidoostzijde van het plangebied uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode. 

De betreffende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de periode augustus t/m 

maart. 
 

• Ten aanzien van algemene broedvogels dienen de werkzaamheden opgestart/uitgevoerd te 

worden buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden 

in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig 

gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van 

deskundige. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Blom Ecologie B.V., 

ir. J.J.M. Jansen  
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Bijlage 1   Fotografische impressie  

 

 

Figuur 1 De initiatiefnemer is voornemens om op de percelen een glastuinbouwbedrijf te ontwikkelen 

aan de Baarlosedwarsweg te Marknesse. Links op de afbeelding de sloot welke potentie heeft 

als voortplantingshabitat van rugstreeppad. 

 
Figuur 2 Op de gehele planlocatie is recentelijk de bodem bewerkt door het om te ploegen. Hierdoor 

is er vrijwel geen vegetatie aanwezig op de planlocatie.  
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Figuur 3 Een van de sloten welke is gelegen op de planlocatie. De sloot bevat geen vegetatie. De 

oevers zijn begroeid met algemene kruiden en riet.  
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Kenmerk BE/2017/329/n 

Onderwerp Notitie inspectie rugstreeppad Baarlosedwarsweg en Nieuwlandseweg te Luttelgeest 

Datum 14 augustus 2018 

Uw kenmerk 7 augustus 2018   

        

 

Geachte heer van Ruijven, 

 

Op d.d. 29 mei 2018 en 31 juli 2018 is het plangebied aan de Baarlosedwarsweg en Nieuwlandseweg 

te Luttelgeest (figuur 1) geïnspecteerd op de aanwezigheid van rugstreeppad. Men is hier 

voornemens nieuwe kasblokken te realiseren ten behoeve van de uitbreiding van een 

paprikakwekerij. Hiervoor moeten onder andere graafwerkzaamheden plaatshebben en zal er 

oppervlaktewater gedempt worden. Onder de Wet natuurbescherming (Wet-Nb) is de rugstreeppad 

als Habitatrichtlijnsoort een beschermde diersoort waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens het oriënterende onderzoek uitgevoerd op 21 februari 2018 is er 

binnen het plangebied potentie voor rugstreeppad vastgesteld (Rebergen 2018). De locatie is in het 

kader van aanvullend onderzoek gedurende de veldbezoeken ongeveer twee uur onderzocht op de 

aanwezigheid, activiteit en mogelijke voortplanting van rugstreeppad.  

 

 
Figuur 1 Het plangebied (rood omkaderd), waar men voornemens is om nieuwe kasblokken te realiseren 

(bron: www.arcgis.com). 

 

 



 

Plangebied 

Het plangebied omvat een kavel ten oosten van de Baarlosedwarsweg, waarvan het grootste gedeelte 

momenteel braak ligt (figuur 1). Ten oosten van het plangebied zijn tussen het tweede en het derde 

veldbezoek nieuwe kasblokken flink gevorderd in constructie. De planlocatie zelf ligt grotendeels 

braak, met opslag van (zware) machinerie en zandhopen. Enkele gedeelten van het perceel zijn 

weelderig begroeid met onkruid. In bijlage 1 zijn enkele afbeeldingen opgenomen die een impressie 

geven van de bevindingen. 

 

 

Methode 

Volgens het kennisdocument Rugstreeppad dient er voor het aantonen van aan- of afwezigheid van 

rugstreeppad middels kooractiviteiten driemaal gemonitord te worden, tweemaal in de periode 

april/mei en eenmaal in de periode juni/juli (BIJ12 2017). Het luisteren van kooractiviteiten is de 

meest eenvoudige methode om rugstreeppad waar te nemen. Hiermee kan zeer efficiënt in een kort 

tijdsbestek een groot gebied onderzocht worden. Geschikte omstandigheden voor deze bezoeken is 

op warme en windstille avonden na flinke regenval. Het plangebied is te voet geïnspecteerd, en 

gedurende het onderzoek is er ruwweg twee uur gemonitord naar aanwezigheid en activiteiten van 

rugstreeppad (tabel 1).  

 

Tabel 1 Veldbezoeken op de planlocatie. De weersomstandigheden voldeden aan de minimumcriteria zoals 

 opgenomen in het kennisdocument Rugstreeppad. 
 

Onderzoek Datum Tijdsbestek Zonsondergang Weersomstandigheden 

Rugstreeppad 1 2-5-2018 20:30-22:15u 21:06 droog (6/8), 14° C, 2-3 Bft 

Rugstreeppad 2 29-5-2018 21:00-23:00u 21:47 droog (8/8), 18° C, 1-2 Bft 

Rugstreeppad 3 31-7-2018 20:30-22:30u 21:32 droog (2/8), 25° C, 1-2 Bft 

 

De veldbezoeken vonden plaats na recentelijke regenbuien op relatief warme avonden. Tijdens de 

monitoring is geluisterd naar kooractiviteiten, is actief het plangebied bewandeld op zoek naar 

lopende individuen en is oppervlaktewater met schepnet bemonsterd op zoek naar eieren, larven en 

adulte individuen. 

 

 

Bevindingen 

Gedurende de drie veldbezoeken zijn geen rugstreeppadden waargenomen. Voor rugstreeppad 

wordt voldaan aan de onderzoeksinspanning zoals beschreven wordt in het kennisdocument 

Rugstreeppad. De aanwezigheid van rugstreeppad binnen het plangebied kan derhalve worden 

uitgesloten.  

Tijdens het tweede veldbezoek is kooractiviteit waargenomen van bastaardkikker (beschermd onder 

de Wet-Nb, maar geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen). Deze kikkers waren 

goed te horen in de sloten zowel ten noorden als ten zuiden van het plangebied. Tijdens het derde 

veldbezoek zijn in de sloot ten noorden van het plangebied meerdere subadulte kleine 

modderkruipers waargenomen. Ook zijn in aanwezige poeltjes op het plangebied meerdere larven 

aangetroffen van amfibieën. Deze waren van bruine kikker en kleine watersalamander (beschermd 

onder de Wet-Nb, maar geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen). Foto’s van 

deze waarnemingen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 

Conclusie 

Op basis van het onderzoek kan het voorkomen van rugstreeppad binnen het plangebied uitgesloten 

worden. De bouwwerkzaamheden leiden niet tot een overtreding van de verbodsbepaling van de 

Wet natuurbescherming. Te allen tijde dient voor overige flora en fauna rekening te worden 

gehouden met de Algemene zorgplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevindingen tweede plangebied 

Op 2 mei 2018 is een tweede oriënterend onderzoek uitgevoerd naar een andere planlocatie, direct 

ten westen van het plangebied (figuur 2). Hier werd geconcludeerd dat het tweede plangebied niet 

geschikt werd geacht voor rugstreeppad. Ten aanzien van dit plangebied is derhalve geen specifiek 

aanvullend onderzoek uitgevoerd, maar worden de bevindingen uit het betreffende oriënterend 

onderzoek versterkt door de afwezigheid van waarneming in dit aanvullende onderzoek. 

Kooractiviteiten van rugstreeppad kunnen ruwweg 1 tot meerdere kilometers ver te horen zijn 

(Ravon 2018). Het tweede plangebied is tijdens het aanvullende onderzoek niet betreden, maar er is 

een zeer grote kans dat eventuele aanwezige rugstreeppadden op de warme en relatief windstille 

avonden gehoord zouden moeten zijn vanuit de oostkant van de Baarlosedwarsweg. Het ontbreken 

van waarnemingen van rugstreeppad aan de oostkant en de afwezigheid van kooractiviteiten maakt 

het zeer onwaarschijnlijk dat rugstreeppad aanwezig is aan de westkant van de Baarlosedwarsweg.  

 

 
Figuur 2 Ligging tweede plangebied aan de westkant van de Baarlosedwarsweg, direct ten westen van het 

andere plangebied. 
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Wij hopen u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn kunt u 

vrijblijvend contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Blom Ecologie B.V., 

ir. T.W.D. Schrader 

 

Bijlage 1    Fotografische impressie waarnemingen binnen plangebied 



 

 
 

Bijlage 1    Fotografische impressie waarnemingen binnen plangebied 
 

 

 
Figuur 1 Larve van kleine watersalamander, gevangen op 31 juli 2018. 
 

 

 

 
Figuur 2 Larve van bruine kikker, gevangen op 31 juli 2018. 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Glastuinbouw

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RtTKhaQrcRwe (18 september 2018)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Hoogweg Marknesse B.V. Nieuwlandseweg 2, 8316 KZ Marknesse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuwbouw 50 hectare met inzet
aardwarmte

RtTKhaQrcRwe

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

18 september 2018, 08:32 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 4.864,43 kg/j

NH3 29,68 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Oprichten van glastuinbouwbedrijf

RtTKhaQrcRwe (18 september 2018)Benodigde ontwikkelingsruimte Glastuinbouw

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pagina 2/7



Locatie
Glastuinbouw

Emissie
Glastuinbouw

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer, via luttelgeest
Wegverkeer | Buitenwegen

12,87 kg/j 732,68 kg/j

verkeer via marknesse
Wegverkeer | Buitenwegen

10,09 kg/j 806,62 kg/j

ketel 1
Energie | Energie

- 400,00 kg/j

Wkk 1
Energie | Energie

- 400,00 kg/j

Biomassa
Energie | Energie

- 2.000,00 kg/j

verkeer via marknesse
Wegverkeer | Buitenwegen

6,72 kg/j 125,13 kg/j

RtTKhaQrcRwe (18 september 2018)Benodigde ontwikkelingsruimte Glastuinbouw

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wkk2
Energie | Energie

- 400,00 kg/j

RtTKhaQrcRwe (18 september 2018)Benodigde ontwikkelingsruimte Glastuinbouw
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ontwikkelingsruimte
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Emissie
(per bron)
Glastuinbouw

Naam Verkeer, via luttelgeest
Locatie (X,Y) 184324, 530158
NOx 732,68 kg/j
NH3 12,87 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

40,0 NOx
NH3

591,64 kg/j
1,52 kg/j

Standaard Licht verkeer 120,0 NOx
NH3

141,04 kg/j
11,35 kg/j

Naam verkeer via marknesse
Locatie (X,Y) 185617, 524610
NOx 806,62 kg/j
NH3 10,09 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 70,0 NOx
NH3

103,00 kg/j
8,29 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

38,0 NOx
NH3

703,63 kg/j
1,81 kg/j

Naam ketel 1
Locatie (X,Y) 187574, 527037
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 400,00 kg/j

RtTKhaQrcRwe (18 september 2018)Benodigde ontwikkelingsruimte Glastuinbouw
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ontwikkelingsruimte
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Naam Wkk 1
Locatie (X,Y) 187575, 527033
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,050 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 400,00 kg/j

Naam Biomassa
Locatie (X,Y) 187647, 526767
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,299 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 2.000,00 kg/j

Naam verkeer via marknesse
Locatie (X,Y) 186340, 524912
NOx 125,13 kg/j
NH3 6,72 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 NOx
NH3

82,25 kg/j
6,62 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

42,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wkk2
Locatie (X,Y) 187579, 527022
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,050 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 400,00 kg/j
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ontwikkelingsruimte
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bijlage 7 
 

Reacties vooroverlegpartners 
 

 
Van: Gorlee, Irene <i.gorlee@zuiderzeeland.nl>  

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 08:56 

Aan: 'Jong, Klaas Haije de' <khdejong@noordoostpolder.nl>; AABnl Alwin van Ruijven 

<a.vanruijven@aabnl.nl> 

CC: Watertoets <watertoets@zuiderzeeland.nl>; Christiaens, Nathalie 

<n.christiaens@noordoostpolder.nl>; Ruis, Erik <e.ruis@noordoostpolder.nl>; 'Ron Lutterman' 

<rl@waalpartners.nl> 

Onderwerp: RE: Vooroverleg 3.1.1 Bro concept ruimtelijke onderbouwing Nieuwlandseweg 

(tussen Baarlosedwarsweg en Oosterringweg 

 

Beste Klaas en Alwin, 

 

Op maandag 20 augustus jl. hebben wij overleg gehad met betrokken partijen naar aanleiding 

van de ruimtelijke onderbouwing voor de planontwikkeling van de volgende fase van het 

glastuinbouwgebied (Nieuwlandseweg) door Leo Hoogweg.  

 

Het ontwerp zal op korte termijn nog op enkele punten aangepast worden na nader overleg 

(tussen AAB en gemeente). Rekening houdend hiermee kunnen wij de volgende opmerkingen 

geven op de waterparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Context 

Een verwijzing naar het totaalplan waar de ontwikkeling deel van uitmaakt ontbreekt. Graag 

zien wij een aanvulling in dit verband, bijvoorbeeld: 

Voorliggend plan maakt onderdeel uit van het totaalplan van Leo Hoogweg. Het totaalplan 

voorziet op termijn in de uitbreiding van het kassengebied ten westen van de 

Baarlosedwarsweg. Op het vlak van het totaalplan is initiatiefnemer (met adviseurs) in overleg 

met het waterschap. Binnen het totaalplan zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten en 

randvoorwaarden in relatie tot de (her)inrichting van het watersysteem. Voorliggend plan 

maakt hier onderdeel van uit en is conform de afspraken.  

 

Veiligheid 

Het aspect ‘Veiligheid’ is niet van toepassing op de ontwikkeling en de genoemde tekst kan 

daarom beter verwijderd worden. De zin over de benodigde watervergunning kan worden 

verplaatst naar (bv.) de conclusie. 

 

Voldoende water 

 

Wateroverlast & goed functionerend watersysteem 

Door de (totaal)ontwikkeling zal de netto toename van verhard oppervlak groter zijn dan 

2.500 m² in landelijk gebied, waardoor een compensatieopgave ontstaat. We vragen de 

initiatiefnemer de waterparagraaf op de volgende punten aan te passen of aan te vullen: 
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• Aanvulling met een kwantificering en nadere toelichting op de ruimtelijke uitwerking van de 

compensatieopgave.  

• Waterbassins tellen in zijn algemeenheid niet mee in de berging maar wordt gezien als 

verhard oppervlak. Bij een berging moet altijd beschikt kunnen worden over het bergend 

vermogen hiervan op de momenten dat het nodig is (mag dus niet volledig gevuld zijn). Dit 

kan botsen met het belang dat de initiatiefnemer heeft met een bassin. 

• Door de gefaseerde uitvoering is het van belang dat het functioneren van de 

waterhuishouding is gewaarborgd in alle fasen van de uitvoering, zowel als in de 

uiteindelijke situatie en voor alle gebieden die afvoeren via het plangebied. 

• Eén bassin is gesitueerd bovenop een watergang welke grotendeels parallel aan de 

Baarlosedwarsweg is gelegen. Deze watergang maakt nu nog onderdeel uit van het 

wateraanvoersysteem. Het deel van de watergang onder het bassin wordt gedempt. Om 

ervoor te zorgen dat de waterafvoer naar de Kalenbergertocht mogelijk blijft, wordt in de 

nieuwe situatie de watergang ter hoogte van het bassin middels een duiker aangesloten op 

de nieuw aan te leggen Kalenbergerdwarstocht ten westen van de Baarlosedwarsweg (ten 

oosten van de nieuwe kassen). De nieuw aan te leggen Kalenbergerdwarstocht komt in de 

plaats van de huidige Kalenbergerdwarstocht welke in verband met voorliggende 

ontwikkeling eveneens wordt gedempt (met aangrenzende kavelsloten). 

 

Schoon water 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Voor de volledigheid kan aangegeven worden dat het bedrijfsafvalwater enkel huishoudelijk 

afvalwater betreft. 

 

Vervolg 

Deze email betreft een positief wateradvies wanneer genoemde opmerkingen worden verwerkt 

in de ruimtelijke onderbouwing. De wateraspecten staan het verlenen van de 

omgevingsvergunning niet in de weg. 

 

Vervolg voor de initiatiefnemer 

Zoals besproken zal op korte termijn (nadat de laatste punten van het ontwerp zijn 

afgehandeld) een overleg met het waterschap worden ingepland door dhr. Lutterman van 

Waalpartners ten aanzien van de benodigde watervergunning voor de onderdelen van de 

ontwikkeling welke nog niet zijn gereguleerd. 

 

Voor vragen over dit wateradvies ben ik het aanspreekpunt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Irene Gorlee  

Adviseur Waterprocedures 

(niet aanwezig op woensdagen) 

 

Waterschap Zuiderzeeland  

Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 

 Postbus 229, 8200 AE Lelystad 

E-mail: i.gorlee@zuiderzeeland.nl 

Tel: 0320-274 911 

mob: 06-4691 9907 

 

mailto:i.gorlee@zuiderzeeland.nl
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Van: Anno Vuuregge <Anno.Vuuregge@flevoland.nl>  

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 16:31 

Aan: Jong, Klaas Haije de <khdejong@noordoostpolder.nl> 

CC: Werner Pison <Werner.Pison@flevoland.nl>; Tjesco Gerts <Tjesco.Gerts@flevoland.nl>; 

Andres van Niekerk <Andres.vanNiekerk@flevoland.nl>; Sandra Lenders 

<Sandra.Lenders@flevoland.nl>; Age Hellingwerf <Age.Hellingwerf@flevoland.nl>; Nicolai Bolt 

<Nicolai.Bolt@flevoland.nl> 

Onderwerp: RE: Vooroverleg 3.1.1 Bro concept ruimtelijke onderbouwing Nieuwlandseweg 

(tussen Baarlosedwarsweg en Oosterringweg) 

 

Klaas, 

 

Deze vooroverlegreactie had je nog tegoed. 

 

Vanuit provinciaal belang zijn er de volgende opmerkingen te maken: 

 

Infrastructuur 

De ontsluiting van deze locatie is van wezenlijk belang. De toelichting (paragraaf 2.2./5.2.1) behoeft 

opheldering, aangezien enerzijds melding gemaakt wordt van een ontsluiting naar de Baarlosedwarsweg 

en anderzijds naar de Nieuwlandseweg. Dit is van belang in verband met de verkeersontwikkeling die dit 

plan genereert in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Provincie (Tjesco Gerts) en gemeente (Hans 

Cnossen/Norman van der Ende) zijn hierover in gesprek.  

M.b.t. dit plan is uitgesproken dat meer gewenst is om te denken aan een aansluiting op de 

Nieuwlandseweg (vierde aantakking i.p.v. de huidige T-aansluiting) en daarmee een ontsluiting via een 

nieuw aan te leggen rotonde Oosterringweg/Luttelgeesterweg. 

In het overleg provincie/gemeente is verder afgesproken dat de provincie onderzoekt wat voor aansluiting 

er moet komen ter hoogte van Oosterringweg/Baarloseweg. Een rotonde ligt niet in de lijn der 

verwachting. Het is dan ook de vraag wat de invloed van de onderhavige planontwikkeling is op de 

vormgeving van het kruispunt Oosterringweg/Baarloseweg. Deze vormgeving is ook afhankelijk van waar 

de aansluiting (Baarlosedwarsweg of Nieuwlandseweg, met een duidelijke voorkeur van 

provincie/gemeente voor de Nieuwlandseweg zoals eerder gememoreerd) is voorzien. 

 

OPF/Omgevingsvisie 

Er is wel aandacht voor het OPF maar niet voor de Omgevingsvisie. Er dient hier wel aandacht voor te zijn 

(inclusief aan welke opgave het een bijdrage kan leveren). 

 

Niet duidelijk is in hoeverre de planontwikkeling past binnen de voorziene glastuinbouwontwikkeling bij 

Luttelgeest, dan wek is er sprake van teelondersteunend glas op een agrarisch bouwperceel daarbuiten, 

want dan is er een grens (2500m3) aan verbonden.  

 

Ecologie/PAS 

Er ontbreekt een Aeriusberekening bij het plan. Gaarne het plan hierop aanvullen. 

 

Het gebied lijkt geschikt, met watergangen, vergraafbare grond en ondiep water voor de rugstreeppad. 

Deze is ook uit de omgeving bekend. Hier dient nader onderzoek naar plaats te vinden. 

 

Water 
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Twee opmerkingen die niet zozeer het provinciaal belang betreffen maar van opbouwend redactionele 

aard nav de toelichting: 

1) Voor het gebied glastuinbouw Luttelgeest loopt een gebiedsproces voor goed gietwater bij 
substraatteelt, waarbij voor de aanvullende gietwatervoorziening bovenop de 
gietwatervoorziening vanaf eigen daken naar mogelijke bronnen wordt gekeken. Op dit moment 
zijn er voor de toekomst nog twee mogelijke aanvullende bronnen in onderzoek namelijk 1. 
regenwater vanaf ‘buurdaken’ en 2. grondwater (dat via Remote Osmose geschikt gemaakt wordt 
als gietwater met als restproduct brijn, dat geloosd moet worden in de bodem). We zouden dit 
graag nader aangeduid willen hebben. 

2) In de paragraaf 2.6.2 oa. wordt gesuggereerd dan wel aangegeven dat met de grote 
hemelwateropslag het gebruik van grondwater voorkomen kan worden (paragraaf2.6.2) en er 
wordt ook niet expliciet ingegaan op benodigde aanvullende gietwatervoorziening. Dat is niet 
conform gangbare berekeningen voor groenteteelt en ook niet conform de berekeningen uit het 
gebiedsproces. Binnen het gebiedsproces is geconstateerd dat voor de korte termijn nog 
aanvullende gietwatervoorziening (bovenop het opvangen van eigen regenwater) benodigd zal zijn 
vanuit grondwater. Partijen kunnen onder voorwaarden hiervoor een tijdelijk maatwerkvoorschrift 
ontvangen. Dit zal ook gelden voor deze ontwikkeling van glastuinbouw voor groenteteelt. Dus 
vandaar ons nadrukkelijk verzoek dit ook op te nemen in de toelichting en de toelichting daarop 
aan te passen 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anno Vuuregge 

 

Beleidsadviseur Ruimte 

Afdeling Ruimte en Economie  

Provincie Flevoland, 

T     0320- 265 729 

M   06-15382868 

E     vuuregge@flevoland.nl 

W    www.flevoland.nl 

 

mailto:vuuregge@flevoland.nl
http://www.flevoland.nl/
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Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 400 m²

(reeds gegraven in bouwfase 2)

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 2.255 m²

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 6.375 m²

Contouren functieaanduiding water

indicatief overgenomen uit de verbeelding

bestemmingsplan

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 2.270 m²

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 950 m²

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 3.315 m²

Oppervlakte water deelplan 3 en 4

binnen funtieaanduiding

water ca 840 m²

Oppervlakte water vervolgfase 2

binnen funtieaanduiding

water ca 100 m²
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Klantnr. Datum (jjmmdd) Tekenaar

217000 190425 AR

Omschrijving

VGN-situatie

Bladnr. - Benaming

06-functie-water

Opdrachtgever

Hoogweg Marknesse B.V.

Kadaster Bouwlocatie

Gemeente: Noordoostpolder Nieuwlandseweg

Sectie: B Marknesse

Nummer: Diversen
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