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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In het centrumgebied van Emmeloord, aan De Boei heeft een initiatiefnemer het voornemen om op de 

lege kavel een multifunctioneel gebouw ten behoeve van 32 appartementen, met in de plint van het 

gebouw, ruimte voor detailhandel waaronder een supermarkt en winkels. Voor dit plan is een 

bouwplan uitgewerkt. Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 

(zie paragraaf 1.3). 

 

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel aan de Boei, in het centrum van Emmeloord. De ligging van het 

projectgebied is weergeven in figuur 1.1

Figuur 1.1.  Ligging plangebied (zie rode cirkel)

1.3  Planologisch regime

Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan “Emmeloord, centrum - 

herziening 2010”. Het plangebied heeft hierin de bestemming 'Wonen' met de bouwaanduiding 

'Gestapeld', 'Groen' en 'Verkeer'. 

Binnen de bestemming 'Wonen' met de bouwaanduiding 'gestapeld' is uitsluitend gestapelde 
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woningbouw met een maximale bouw en goothoogte van 9 meter toegestaan. Binnen de bestemming 

groen zijn groenvoorzieningen, watervoorzieningen en speelvoorzieningen toegestaan. De bestemming 

verkeer is uitsluitend bedoelt voor verkeersdoeleinden. 

Naast de functie van wonen wordt in de plint van het gebouw detailhandel mogelijk gemaakt. Binnen de 

huidige bestemmingen is detailhandel niet toegestaan. Daarnaast wordt binnen het gehele plangebied 

vanaf de tweede bouwlaag, wonen mogelijk gemaakt. Doordat binnen de bestemmingen 'Groen' en 

'Verkeer' geen woningen zijn toegestaan ontstaat er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. 

Met dit plan wordt een gebouw van maximaal 13 meter mogelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat 

strijdigheid met het geldende bestemmingsplan.

Figuur 1.2.  Uitsnede bestemmingsplan 'Emmeloord, centrum - herziening 2010 ' (plangebied groen 

omlijnd)

Paraplubestemmingsplan parkeren

Voor de gehele gemeente Noordoostpolder is een paraplubestemmingsplan op 08-07-2019 vastgesteld. 

In dit parapluplan is een parkeerregeling opgenomen waarin het parkeerbeleid van de gemeente 

Noordoostpolder wordt geregeld. 

1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt ingegaan 

op de bestaande situatie, de gewenste ontwikkeling en op de hiervoor opgestelde randvoorwaarden. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een 

toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de 

uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op de werking 

van het bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke 

en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied is onderdeel van het centrumgebied van Emmeloord. Dit centrumgebied is volop in 

(her)ontwikkeling. Binnen het plangebied stonden tot 2015 twee portiekflats. Deze portiekflats zijn in 

2015 gesloopt waarna het is ingezaaid met gras. 

De noordgrens van het plangebied wordt gevormd door de Noordzijde. Deze straat is een 30 km-uur weg 

en is de noordgrens van het centrumgebied van Emmeloord. Aan de andere zijde van deze weg ligt een 

groot parkeerterrein ten behoeve van het centrum. 

Ten oosten van het plangebied ligt een groot grasveld, waar in het verleden nog twee portiekflats 

stonden. Deze flats zijn gelijktijdig met de gebouwen binnen het plangebied gesloopt. 

De Lange Nering, ten zuiden van het plangebied, is een weg die bedoeld is voor bestemmingsverkeer 

waarlangs nu nog geparkeerd mag worden. Evenwijdig aan deze staat loopt ook een winkelstraat met 

daarboven woningen. De westelijke zijde van het plangebied wordt gevormd door De Boei en een 

parkeerterrein. Figuur 2.1 geeft een weergave van deze verschillende functies weer. Figuur 2.2 is een 

weergave van de huidige situatie van het plangebied.

Figuur 2.1.  Weergave plangebied met omliggende functies (bron: Google Maps)
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Figuur 2.2. Weergave huidige situatie plangebied vanaf De Boei, 2018 (bron: Street view)

2.2  Toekomstige situatie

Op basis van het centrumplan Emmeloord (zie paragraaf 3.3) is een integraal plan bedacht om de 

huidige Jumbo supermarkt (aan de Noordzijde), te verplaatsen naar een nieuw te realiseren 

woon/winkel gebouw aan de Boei. Voor de locatie van het bestaande Jumbo worden de plannen nog 

verder uitgewerkt.

Op de begane grond komt voor het grootste gedeelte de Jumbo Supermarkt. Daarnaast biedt de begane 

grond ruimte voor commerciële (winkel) ruimte. Aan de west en oostgevel komen 32 appartementen 

verdeelt over twee bouwlagen (figuur 2.4 e). Het gebouw wordt maximaal 13 meter hoog.
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Figuur 2.4.  Aanzichten beoogde situatie

2.3  Inpassing

Ruimtelijke inpassing

Een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van het plangebied is het realiseren van een goede 

beeldkwaliteit die past in de omgeving. Voor het centrumgebied is in 2017 een stedenbouwkundig- en 

een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het plangebied valt onder 'Kop Oost – Winkelblokken/ onderbouw'. 

In dit deel van het centrumgebied is het doel om doormiddel van verschillende maten bouwblokken en 

positioneren een intiem winkelrondje te realiseren met winkels aan tweezijden. Boven de winkelplint 

wordt in twee of drie langen gewoond. Door te wisselen in 'bouwmassa' moet een levendig straatbeeld 

ontstaan.

Gebouw

Het gebouw kent een heldere hiërarchie in de massaopbouw. Ook de gevels hebben een duidelijke 

opbouw: een herkenbaar winkelplint van max. 5 meter hoog met een verticale structuur die stevig op de 

grond staan en een bovenbouw met een sterke horizontale structuur. De posities van de bouwmassa's 

en de woningentrees zijn zodanig gekozen dat er intieme looproutes en stedenbouwkundig ruimten 

ontstaan. Aan de Noordzijde vindt inpandig het laden en lossen plaats. 

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een goede stedenbouwkundige inpassing die overeenkomt 

met het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan en daarmee passend is in de omgeving.

Functionele inpassing

Het plangebied is in het Centrumplan Emmeloord opgenomen als een woon- en winkellocatie. 

Overeenkomstig met het centrumplan komt in de plint van het gebouw een supermarkt en ruimte voor 

winkels, met daarboven 32 appartementen. De beoogde functies komen dan ook overeen met de 

beoogde functies uit het centrumplan Emmeloord en passen daarmee in de omgeving. 

Parkeren en ontsluiting
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Ontsluiting

Het plangebied wordt via de Noordzijde en de lange Nering ontsloten. Met dit plan wordt de Boei en een 

gedeelte van de Lange Nering afgesloten voor doorgaand verkeer. Hiervoor komt de nieuwe weg ten 

oosten van het gebouw. Die de Noordzijde verbindt met de Lange Nering. Beide wegen worden in 

oostelijke richting ontsloten op de Smedingplein. In figuur 2.5 is deze nieuwe ontsluiting met een 

oranje lijn omcirkelt. In westelijke richting gaat de Noordzijde over op de Koningin Julianastraat. Voor 

alle wegen nabij het project gebied geldt een maximale snelheid van 30km/uur.

Deze wegen zijn berekend op de capaciteit van de parkeerterreinen. Dit plan past binnen de capaciteit 

van dit parkeerterrein, zie ook volgende paragraaf. Deze wegen hebben voldoende capaciteit voor de 

ontwikkeling. Het laden en lossen van de winkels vindt inpandig plaatst. De ontsluiting voor het laden 

en lossen is vanaf de Noordzijde. 

Figuur 2.5  Nieuwe ontsluiting 

Parkeren

Een belangrijk aspect voor ruimtelijke ontwikkelingen in bestaande stedelijk gebied is de verwerking en 

afhandeling van de parkeerbehoefte. Het betreft een parkeerbehoefte voor meerdere doelgroepen, 

namelijk bewoners van de appartementen en werknemers en bezoekers van de horeca, winkel en 

kantoorlocatie. De gemeente Noordoostpolder gaat uit van de parkeernormen die zijn vastgelegd in de 

Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016. Hieronder wordt aangetoond dat de parkeerbalans in 

orde is.

Voor het middensegment koop geldt in het centrum van Emmeloord volgens de Nota Parkeernormen 

Noordoostpolder 2016 een parkeernorm van 1,4 per woning waarvan 0,3 is gereserveerd voor 

bezoekers. Dus bij 32 appartementen dienen minimaal 45 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden (32 

x 1,4 = 44,8). 

Volgens de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 heeft een fullservice supermarkt een 

parkeernorm van 3,4 per 100 m2 bvo. De supermarkt heeft een bruto vloeroppervlak van 2.490 m2 Voor 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



  13

de supermarkt zijn maximaal 85 parkeerplaatsen nodig (2.490m2/100*3,4 =84,66). 

Daarnaast wordt er 2.490 m2 aan overige detailhandel gerealiseerd. Hiervoor geldt een parkeernorm 

van 2,7 per 100 m2 bvo. Hiervoor zijn dus 68 parkeerplaatsen nodig (2.490m2/100*2,7 =67,23).

Totaalaantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte:

Functie Norm Aantal Behoefte Afgerond

Wonen 1,4 32 stuk 44,8 45

Supermarkt 3,4 2.490 m2 84,66 85

Winkels 2,7 2.490 m2 67,23 68

Totaal 196,69 198

Tabel 1:   maximale parkeerbehoefte

Dubbelgebruik parkeerplaatsen

Om te voorkomen dat er een groot parkeerterrein naast het gebouw wordt gerealiseerd dat voor de helft 

van de tijd leegstaat Wordt bij de berekening van de parkeerplaats behoefte van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentage.

Bij meerdere functies kan er namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop 

gebruikers (bewoners, bezoekers, werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen vooral 

's avonds/ nachts groot. Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de 

auto naar het werk gaat. Dit biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze 

ruimte te laten benutten. Zo kan dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.

Tabel 2:   Aanwezigheidspercentage parkeernorm Noordoostpolder

Door het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen kan het aantal parkeerplaatsen voor de beoogde 

ontwikkeling worden verlaagd. Op basis van de beoogde functies en bovenstaand tabel, ligt het drukste 

moment van de week op de zaterdagmiddag. De parkeerbehoefte voor de supermarkt en de winkels is 

op zaterdagmiddag 100%. Op zaterdagmiddag is de parkeerbehoefte voor de woningen op 60%. Op 

basis van tabel 2, is de parkeerbehoefte voor de beoogde ontwikkeling uitgewerkt in tabel 3.

Functie Parkeerplaatsen Percentage

Wonen 27 60%

Supermarkt 85 100%

Winkels 68 100%                                       
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Totaal 180 stuk. 

Tabel 3:  Uitwerking dubbelgebruik parkeerbehoefte 

Parkeeronderzoek Centrum Emmeloord.

In 2017 heeft voor het centrum van Emmeloord een grootschalig parkeeronderzoek plaatsgevonden. In 

het onderzoek is onderzocht hoe de parkeerdruk is voor het centrumgebied. In dit onderzoek is de 

parkeerdruk van de huidige situatie onderzocht. Daarnaast is in dit onderzoek de parkeerdruk 

onderzocht die ontstaat wanneer het centrumplan Emmeloord volledig is gerealiseerd. Het plan dat dit 

bestemmingsplan mogelijk maakt, is in dit onderzoek met dubbelgebruik van de parkeerplaatsen voor 

164 parkeerplaatsen opgenomen. De parkeerplaatsen die komen te vervallen door de realisatie van het 

centrumplan zijn met dit onderzoek meegenomen. 

Uit tabel 3 blijkt dat voor dit plan een parkeerbehoefte van 180 parkeerplaatsen is. Voor de beoogde 

ontwikkeling zijn nog 16 parkeerplaatsen extra noodzakelijk. Langs de nieuwe ontsluitingsweg die met 

dit plan gerealiseerd (zie figuur 2.5) worden 43 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Ook worden er 10 

parkeerplaatsen gerealiseerd aan de zuidkant van het plangebied. 

De 53 nieuwe parkeerplaatsen en omliggende parkeerterreinen hebben samen voldoende capaciteit om 

de parkeerbehoefte van de beoogde ontwikkeling op te vangen. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

De ontwikkeling van het plan moet passen in de geldende beleidskaders van respectievelijk het Rijk, de 

provincie en de gemeente. Uit dit beleidskader kunnen uitgangspunten voortvloeien waarmee in dit 

bestemmingsplan rekening gehouden moet worden. Naast dit beleid is ook sprake van Europese 

regelgeving die doorwerkt in het bestemmingsplan. Deze regelgeving komt aan de orde bij de 

omgevingsaspecten in het volgende hoofdstuk.

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. 

Met de SVIR zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 

verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze het beste passen, draagt het Rijk de ruimtelijke ordening 

over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 

slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van 

ontwikkelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 

nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Dit plan raakt geen rijksbelangen zoal deze genoemd zijn in het Barro.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 

bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 

maken, de treden van deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame 

verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte 

in stedelijke gebieden.

Per 1 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking veranderd. De afzonderlijke treden zijn 

komen te vervallen, maar de intentie van de ladder blijft hetzelfde: zorgvuldig ruimtegebruik. Lid 2 van 

de nieuwe Ladder ziet er als volg uit:

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.”

De beoogde ontwikkeling betreft de ontwikkeling van 32 appartementen en detailhandel. De 32 
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appartementen zijn op basis van het geldende bestemmingsplan toegestaan en worden dan ook niet 

gezien als stedelijke ontwikkeling. Detailhandel past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De nut 

en noodzaak van de ontwikkeling zal aangetoond moeten worden.

Behoefte appartementen

De beoogde ontwikkeling maakt 32 appartementen mogelijk. Uit de structuurvisie en woonvisie 2.0 van 

de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de gemeente voornamelijk inzet op inbreidings- en 

functieveranderingslocaties. In de woonvisie 2.0 wordt geconcludeerd dat er nog programmaruimte is 

voor circa 190 woningen in de centrumschil van Emmeloord bovenop de reeds bekende bouwplannen. 

In de woonvisie zijn studiegebieden aangewezen waar deze extra woningen kunnen worden 

gerealiseerd. Het plangebied valt onder het studiegebied Boei t/m meerpaal (figuur 3.1). Ook in het 

Centrumplan Emmeloord dat in 2017 is opgesteld blijkt dat destijds de totale behoefte aan extra 

woningen in en nabij het centrum tot 2025 wordt geraamd op 10 tot 15 woningen per jaar. In het 

Centrumplan komt ook naar voren dat in de gemeente Noordoostpolder behoefte is aan 

hoogwaardigere woningen en aan een gevarieerd aanbod woningtypen en woonmilieus. Door het 

vernieuwen, verbeteren en transformeren van bestaande woningen en ander vastgoed kan die kwaliteit 

gerealiseerd worden.

Figuur 3.1  Studiegebieden (bron: woonvisie 2.0)

Met de beoogde ontwikkeling van 32 appartementen wordt voorzien in zowel een kwantitatieve als 

kwalitatieve behoefte. Met het plan in het centrum van Emmeloord wordt aangesloten bij het 

gemeentelijk beleid waarin ingezet wordt op inbreidingslocaties. De beoogde ontwikkeling vindt 

namelijk plaats in het bestaand stedelijk gebied, waarbij een nu braakliggend terrein wordt vernieuwd 

tot woningen met verschillende functies. Daarmee draagt de ontwikkeling bij aan het verlevendigen van 

het centrumgebied.

Behoefte detailhandel

Met de beoogde ontwikkeling wordt aan detailhandel circa 4.400 m2. Hiervan is circa 2.500 m2 voor 

dagelijkse goederensector. De overige vierkante meters zijn bedoeld voor niet dagelijkse 

goederensector. De projectlocatie is opgenomen in het Centrumplan Emmeloord. Met het centrumplan, 

waar de beoogde ontwikkeling deel van uitmaakt wordt een bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid 

van het centrumgebied. 

Ten aanzien van het Centrumplan heeft Seinpost in 2013 (geactualiseerd in 2016) een 

marktruimteberekening uitgevoerd (DPO Centrumplan Emmeloord). Uit dit rapport blijkt dat er tot 2026 

uitbreidingsruimte in de niet-dagelijkse goederensector is van circa 1.600 m2 wvo. Voor dagelijkse 
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goederensector is in 2016 de markt nog ongeveer in evenwicht. In 2026 ontstaat er geen extra 

uitbreidingsruimte. Tegelijk is kwalitatief een tekort aan het supermarktaanbod in 

Emmeloord-centrum. Met het oog op een optimaal functioneren van het centrum is het gewenst om een 

volledig en volwaardig supermarktaanbod te bieden. Dat houdt in ruimte geven aan daar gevestigde 

supermarkten om te groeien naar volwaardige supermarkten. 

Met dit voornemen wordt geen nieuwe supermarkt mogelijk maakt. Wel wordt een bestaande Jumbo 

supermarkt verplaatst. Deze supermarkt is al reeds aanwezig in het centrumgebied van Emmeloord. 

Voor de huidige locatie van de supermarkt wordt een nieuwe invulling gezocht. Hiervoor is een 

overeenkomst gesloten waarmee geborgd wordt dat er geen extra supermarkt mogelijk wordt gemaakt. 

Door deze verplaatsingen ontstaat er een volwaardig supermarktaanbod in het centrumgebied. Op de 

locatie van de tweede supermarkt, komt geen nieuwe supermarkt meer terug. Het aanbod van 

supermarkten blijft dus gelijk. De beoogde ontwikkeling geeft dus invulling aan de behoefte zoals 

beschreven in het PDO.

Geconcludeerd kan worden dat met de beoogde ontwikkeling sprake is van duurzaam ruimtegebruik.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld (zie volgende 

paragraaf). Hierin is in hoofdlijnen de strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. 

Deze eerste versie van het Omgevingsprogramma Flevoland is vastgesteld door Provinciale Staten van 

Flevoland op 27 februari 2019. In deze versie is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de 

ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te 

bundelen in één programma dat digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn de provinciale 

beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het 

beste gewaarborgd.

Stedelijk gebied

Het verstedelijkingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid maakt 

behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving mogelijk. Het gaat hierbij om efficiënt 

ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het 

draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de 

kernen te bundelen. Nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande 

bebouwde gebied. Dit ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming 

rondom belangrijke vervoerknooppunten.

Wonen 

In de afgelopen decennia is in Flevoland onvoldoende gedifferentieerd gebouwd. De nadruk lag op 

ruime eengezinswoningen. Hoewel Flevoland een opvangtaak voor andere delen van Nederland 

behoudt, komt de woningbehoefte van de huidige inwoners steeds nadrukkelijker op de voorgrond te 

staan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van ouderen, 

alleenstaanden en starters, omdat de bestaande woningvoorraad daar onvoldoende aan tegemoet 

komt.

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het omgevingsprogramma. De ontwikkeling is onderdeel van 

de herstructurering van het centrum van Emmeloord. Door deze herstructurering wordt het 

centrumgebied van Emmeloord versterkt. Op het gebied van wonen worden met dit plan 32 

appartementen gerealiseerd. Deze appartementen passen binnen het programma om woningen te 

realiseren voor ouderen of alleenstaanden. De commerciële ruimtes die in de plint van het gebouw 

worden gerealiseerd past binnen het locatie-beleid van de provincie. 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



18

Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 8 september 2017) geeft de visie van de provincie 

Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan 

welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst. 

Vanuit de omgevingsvisie worden er drie kernopgaven beschreven:

Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving).

Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving).

Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. In 

de strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. 

Het gaat om de volgende opgaven:

Duurzame Energie.

Regionale Kracht.

Circulaire Economie.

Landbouw: Meerdere Smaken.

Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, sociale 

en economische aspecten. Met de voorgenomen ontwikkeling vindt een fysieke ontwikkeling die een 

duurzaam toekomstperspectief biedt voor het centrumgebied. Dat heeft ook weer een positief effect 

voor de regionale kracht van Emmeloord. Het project sluit aan op de omgevingsvisie.

RO-Visie Werklocaties 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 28 juni 2016 de RO-visie Werklocaties Flevoland 

vastgesteld. Het doel van de visie is om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat 

het aanbod passend is bij de behoefte en regionaal is afgestemd. Het maatschappelijk effect dat de 

provincie daarmee wil bereiken is slim en zuinig ruimtegebruik. 

In de RO-visie werklocaties worden twee verschillende concepten van werklocaties voor het stedelijk 

gebied onderscheiden; formele en informele werklocaties. Een formele werklocatie heeft een omvang 

van minimaal 1 ha bruto en is een scherp afgebakend gebied. Een informele werklocatie is een locatie 

waar bedrijven en werkvormen zich kunnen vestigen die vallen volgens de VNG-brochure onder de 

milieucategorie 1, 2 en 3.1, waarbij sprake is van een zekere en ruimtelijk herkenbare menging met 

andere functies. Het plangebied valt in informele werklocaties.

Per gemeente verschilt de veranderopgave: Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste opgaven per 

gemeente waarbij rood staat voor een forse, oranje voor een redelijke en geel voor een beperkte 

opgave. Bij sommige segmenten zijn geen cijfers bekend en is dus geen kleur opgenomen.

Tabel 4:   Veranderopgave per gemeente (bron: RO-Visie werklocaties)

Visie op de veranderopgaven

Provincie Flevoland wil met deze visie geen toekomstige blauwdruk geven. De provincie wil wel richting 

geven aan de ontwikkeling van werklocaties in een nieuwe realiteit. Doelstelling van deze visie is om te 
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komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat het aanbod passend is bij de behoefte en 

regionaal is afgestemd. De ladder voor duurzame verstedelijking staat hierin centraal. 

De beoogde ontwikkeling past in de RO-Visie Werklocaties. In paragraaf 3.1 is de beoogde ontwikkeling 

getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. Uit deze paragraaf blijkt dat de beoogde 

ontwikkeling voldoet aan de drie trede van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarnaast ligt het 

plangebied in het centrumgebied van Emmeloord. Waarmee het project past binnen de Focus van de 

provincie. 

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

In de Structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de gemeente 

Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder 

geschetst.

In de structuurvisie streeft de gemeente naar een aantrekkelijke en uitnodigende fysieke 

woonomgeving. Er wordt ingezet op afwisselend woningaanbod en bijzondere woonmilieus. Inbreiding 

in de kernen gaat voor uitbreiding van de kernen in het landelijk gebied (vernieuwing van binnenuit). 

De gemeente kiest voor effectrijke maatregelen voor de bestaande bebouwde omgeving waarop invloed 

valt uit te oefenen.

In dit plan wordt in het centrumgebied van Emmeloord 32 appartementen met op de begane grond 

commerciële ruimte gerealiseerd. Hiermee wordt een braakliggend gebied in het centrum van 

Emmeloord herontwikkeld. Daarnaast is sprake van een inbreidingslocatie nabij het centrum van 

Emmeloord. Hiermee past de ontwikkeling binnen het beleid van de Structuurvisie.

Woonvisie Noordoostpolder 2.0 'Vernieuwing van binnenuit'

Met deze woonvisie heeft de gemeente Noordoostpolder een actueel beleidskader, waarmee zij 

antwoord geven op snelle (maatschappelijke) veranderingen, zoals minder groei, schaalvergroting, 

andere wetgeving en individualisering. Het geeft ook invulling aan nieuwe woningmarktinzichten, zoals 

de behoefte aan meer variatie, andere woonproducten, minder uitbreiding en meer nadruk op de 

bestaande woningvoorraad en omgeving.

De gemeente Noordoostpolder zet in op vernieuwing van binnenuit. Dit betekent dat deze 

herontwikkelingsprojecten prioriteit hebben. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

transformatie van de schil rondom het centrum van Emmeloord. Emmeloord is het onbetwiste centrum 

voor Noordoostpolder. De kracht van Emmeloord ligt in zijn karakter als 'dorpse' stad. De gemeente wil 

onder andere het centrum en de schil speciale aandacht geven. 

Het plangebied maakt deel uit van het centrum van Emmeloord en wordt in de woonvisie benoemd als 

hotspot waar het imago van Emmeloord versterkt moet worden. Binnen de centrumschil van 

Emmeloord is programmaruimte voor circa 190 woningen, bovenop de reeds bekende plannen. Het 

gaat dan om vervangende nieuwbouw voor locaties waar woningen gesloopt worden en 

functieveranderingslocaties.

Deze ontwikkeling past binnen het beleid van de Woonvisie Noordoostpolder 2.0 doordat het om de 

herontwikkeling gaat van een hotspot zoals beschreven in de woonvisie met de realisatie van 32 

appartementen. 

Centrumplan Emmeloord
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De gemeente Noordoostpolder heeft in 2017 voor het centrumgebied van Emmeloord een centrumplan 

opgesteld. In dit plan voor het centrum van Emmeloord zijn 8 ruimtelijke principes sturend. Zij vormen 

het fundament van het stedenbouwkundig plan en krijgen verdieping in de richtlijnen voor 

beeldkwaliteit. 

Belangrijk hierbij is dat de gaten in het stadshart worden opgevuld, dat er winkelstraten ontstaan met 

aan twee zijden winkels, dat er sfeervolle straten komen met veel groen en dat er naast de 

winkelfunctie ook horeca en wonen worden toegevoegd in het stadshart om de diversiteit en de 

levendigheid te bevorderen. Het plangebied ligt aan de oostkant van het centrum. Aan de oostkant van 

het centrum ligt het accent op winkels en woningen. 

Het plangebied is in het centrumplan opgenomen als een winkellocatie met daarboven woningen. De 

ontwikkeling die dit plan mogelijk maakt, past dus binnen het centrumplan van de gemeente 

Noordoostpolder. 

Welstand

De welstandsnota geeft een helder en actueel beeld van de bestaande architectonische en 

stedenbouwkundig-landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Noordoostpolder. De Welstandsnota 

gaat uit van een gebiedsbenadering. Het plangebied valt in de Emmeloord - Centrum. In dit gebied is het 

van belang de oorspronkelijke bebouwingskarakteristieken te behouden en waar mogelijk te 

versterken.

In 2017 is voor het centrumgebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het plangebied valt onder 'Kop 

Oost – Winkelblokken/ bovenbouw'. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 is met het ontwerp van het 

gebouw zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten die worden voorgeschreven voor Kop Oost – 

Winkelblokken/ bovenbouw'.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Vormvrije m.e.r. -beoordeling

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 

mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet 

aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

1. de kenmerken van de projecten;

2. de plaats van de projecten;

3. de kenmerken van de potentiële effecten.

Toetsing aan de drempelwaarden uit het Besluit mer

Het betreft een agrarisch perceel, waar binnen een nieuwe ‘stedelijke ontwikkeling’ plaats vindt. Hierbij 

vinden geen infrastructurele ingrepen plaats, er is daarom in het kader van de mer-procedure sprake 

van een stedelijke ontwikkeling.

Vormvrije mer-beoordeling

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 

drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 

effecten, zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden.

Dit blijkt ook uit het onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende 

paragrafen zijn opgenomen. De gemeente kan op basis van voorgaande een m.e.r.-beoordelingsbesluit 

nemen waarin besloten wordt dat een planmer niet noodzakelijk is. 

4.2  Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 

voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden 

gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en 

milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij 

onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden 

uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. Een 

gemengd gebied is een gebied met een sterke tot matige functiemenging. Ook lintbebouwing in het 

buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden 

beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het 

omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van 

kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 

De voorgenomen woningen betreffen gevoelige functies. Het plangebied kan omschreven worden als 
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'gemengd gebied'. Het plangebied ligt namelijk in het centrum waar bedrijfsfuncties en woonfuncties 

zijn toegestaan. De meest bedrijfsmatige functies liggen ten westen van het plangebied. Op basis van 

het geldende bestemmingsplan heeft het gebied ten westen van het plangebied de bestemming 

'Detailhandel'. Binnen deze bestemming en binnen het plangebied zijn detailhandelsbedrijven, zoals 

winkels toegestaan. Winkels vallen op basis van de VNG-brochure in categorie 1. Voor deze functies 

geldt een richtafstand van 10 meter. Omdat sprake is van gemengd gebied kan één stap terug worden 

gedaan in de richtafstanden conform de VNG-brochure. De richtafstanden van de toegestane functies 

komen dan uit op 0 meter, waardoor menging van de functies met woningen goed inpasbaar is.

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor deze ontwikkeling

4.3  Water

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een 

vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de 

watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke procedure geworden door de verankering in het 

Besluit ruimtelijke ordening. Het plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland.

Toetsing

Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuiderzeeland. De watertoets 

bijlage 1 opgenomen. Voor de ontwikkelingen dient de normale watertoetsprocedure te worden 

doorlopen. Dit betekent dat er over dit project nader overleg met het waterschap plaatsvindt in het 

kader van de planprocedure. Op basis van de watertoets is een uitgangspuntennotitie opgesteld die als 

goede basis voor de uitvoering van het project geldt. Hierna wordt op de relevante uitgangspunten 

ingegaan. Omdat het plangebied niet gelegen is binnen een waterkering, is het thema veiligheid niet 

relevant. 

Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dit wil zeggen dat, wanneer 

het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om piekafvoeren op te 

vangen. Met de beoogde ontwikkeling neemt het verharde oppervlak ten opzichte van de huidige 

situatie toe.

Met dit plan wordt een gebouw van circa 5.290 m² mogelijk gemaakt. Rondom het gebouw wordt geen 

volledige verharding toegepast. De oppervlakteverharding neemt dus toe met 5.290 m². Vanuit het 

waterschap wordt de berging norm van 5.5% gehanteerd. Dit komt neer op een compensatie opgaven 

van 300 m2. 

Rioolstelsel

Aangezien in het HWA- stelsel rapport de beoogde ontwikkeling is meegenomen. Ligt het voor de hand 

om het hemelwater aan te sluiten op het voorstel uit het dit rapport. Dit houdt in dat het hemelwater en 

afvalwater gescheiden wordt afgevoerd. Het hemelwater wordt via de infiltratiekratten onder het plein 

afgevoerd richting de gracht langs de Lange Dreef. 

Voor de afvoer van afvalwater wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorziening. De afvoer neemt 

als gevolg van dit project niet significant toe. Het bestaande systeem heeft hiervoor voldoende 

capaciteit.

Wateradvies

Het waterschap Zuiderzeeland heeft in het kader van het overleg op het voorontwerpbestemmingsplan 

wateradvies uitgebracht, de opmerkingen zijn verwerkt in de waterparagraaf.
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4.4  Geluid

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de 

Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen 

dient te voldoen. Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige 

bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen 

alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van 

geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 

financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. 

Deze hogere waarde is te verlenen tot 63 dB in de bebouwde kom.

Het plangebied ligt binnen de zone van de Lange Dreef. De bestaande bebouwing tussen het plangebied 

en de Lange Dreeg heeft een geluidsafschermende werking op het plan. Het akoestische klimaat is 

vanwege de bestaande bebouwing aanvaardbaar. Voor de wegen grenzend aan het plangebied geldt een 

maximum snelheid van 30 km/uur en daarvoor geldt geen verplichte beoordeling op basis van de Wet 

geluidhinder. De Lange Nering en De Boei worden met de beoogde ontwikkeling niet meer toegankelijke 

voor bestemmingsverkeer. Dit heeft een positief effect op het verkeersgeluid. 

De Noordzijde betreft een 30 km/uur weg met een relatief hoge verkeersdrukte en kan voor een hoge 

geluidbelasting zorgen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat moet worden beoordeeld of 

voor het aspect geluid sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit onderzoek wordt 

momenteel uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen met de vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

4.5  Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te worden 

aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Dat geldt in het bijzonder voor 

gevoelige functies als wonen. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging 

moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Verdachte plekken met betrekking tot 

de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet bodembescherming bij ruimtelijke plannen 

en projecten te worden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening.

Voor het plangebied heeft in 2018 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden (bijlage 2). Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat er in de ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van de 

achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. Gezien de aard en de 

concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van het terrein, 

concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de 

aangetoonde milieuhygienische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het 

onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygienische 

belemmering in relatie tot de bestemming van het terrein (wonen).

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor dit plan.
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4.6  Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve 

effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken. 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn vaak het gevolg van het aantal 

verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in 

betekenende mate' vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in 

betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

Projecten die in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van het Besluit 

niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) vrijgesteld van toetsing aan de 

grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in betekenende mate (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 

andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 nieuwe 

woningen bij twee ontsluitingswegen;

kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één 

ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen;

projecten die minderen dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof 

bedragen. Dit komt overeen met 1,2 µ/m3.

In dit plan wordt de bouw van 32 appartementen en een commerciële plint van 5.100 m2 bvo mogelijk 

gemaakt. Gezien de beperkte omvang van het project, valt het voornemen onder de regeling 'niet in 

betekenende mate'. Het voornemen draagt dus niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van 

de luchtkwaliteit. Nader onderzoek naar de gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit is daarom 

niet noodzakelijk.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit project

4.7  Archeologie

In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt verstoord moeten 

archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te 

krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van 

historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder, 

vastgesteld door B&W/gemeenteraad in 2018 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 2012 geven 

inzicht in de te verwachten archeologische waarden. De archeologische waarden zijn in de geldende 

beheersverordening beschermd middels dubbelbestemmingen. 

Het plangebied ligt in een gebied waar geen archeologische verwachting is en valt daarmee buiten de 

archeologische waardevolle gebieden. Onderzoek naar de archeologische waarden is niet 

noodzakelijk. 

4.8  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 

opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 

rekening is gehouden. 
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Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Het is niet 

noodzakelijk om andere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te 

stellen.

4.9  Ecologie

Toetsingskader

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 

natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 

Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 

wetgeving. In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 

soortenbescherming.

Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgenomen. In de provincie 

Flevoland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de bodem brengen 

van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden worden 

vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening.

Gebiedsbescherming

Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-gebieden en het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) van belang. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied (IJsselmeer) ligt op circa 10 kilometer. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de 

aard en kleine omvang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op grotere 

afstand liggen

Natura 2000-gebieden: impact stikstofdepositie 

Het plangebied ligt buiten beschermde Natura 2000-gebieden. De afstand tot het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied de IJsselmeer bedraagt 10 km. Directe effecten zoals areaalverlies en 

versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie 

van het plangebied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de 

waterhuishouding worden uitgesloten. Het dichtstbijzijnde natura 2000-gebied, het IJsselmeer, is niet 

gevoelig voor stikstofdepositie. Stikstofgevoelige habitats liggen op ruim 13 kilometer van het 

plangebied (Weerribben). De geplande gebouwen worden gasloos opgeleverd waardoor deze in de 

gebruiksfase geen invloed hebben op de Natura 2000 gebieden. 

Geconcludeerd kan worden dat het plan niet zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie in de 

kritische  gebieden.  Dit blijkt ook uit het uitgevoerde stikstofonderzoek, zoals opgenomen in bijlage 3 

Daarom  hoeft  voor  dit  plan  geen  vergunning  op  grond  van  de  Wnb  te  worden aangevraagd

Soortenbescherming

Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen 

van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren 

van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het 

opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort.

Van de aanwezige bomen in het plangebied zullen er vijf worden verplaatst. Voor het plangebied en 

omgeving is een verplantbaarheidsonderzoek van bomen uitgevoerd. In dit onderzoek is voor 52 bomen 

onderzocht of deze verplaatst kunnen worden. 26 van de 52 bomen staan in het plangebied. Uit dit 

onderzoek blijkt dat van de 52 bomen, slechts negen bomen zijn te verplaatsen. Van deze negen staan 

er vijf in het plangebied. De overige bomen kunnen helaas niet worden verplaatst. Er is geen sprake van 

een bijzondere bescherming van de bomen. Bij de werkzaamheden zal de algemene zorgplicht in acht 

worden genomen.
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Het plangebied betreft een goed onderhouden grasveld in het centrum van Emmeloord. Hierdoor is het 

ongeschikt als groeiplaats voor bijzondere en beschermde plantensoorten. Daarnaast worden geen 

werkzaamheden uitgevoerd in het water of aan de walkant, waardoor ter plaatse van deze gronden 

niets te verwachten is. 

4.10  Externe veiligheid

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

vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Binnen het plangebied of in de directe omgeving zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig waarop het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. In of nabij het plangebied liggen evenmin 

(hogedruk)aardgastransportleidingen. Met dit project worden geen nieuwe objecten voor minder 

zelfredzame personen gerealiseerd. Het aspect externe veiligheid heeft geen gevolgen voor de uitvoering 

van dit project

4.11  Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 

van elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 

ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 

straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 

van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 

kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdkabels of -leidingen. Ook liggen er geen relevante zones 

over het plangebied.
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Hoofdstuk 5  Juridische beschrijving

5.1  Beschrijving van de bestemming

Detailhandel

De tot detailhandel bestemde gronden zijn bedoeld voor detailhandel, dienstverlening en opslag, 

kantoor en kantine ten behoeve van deze functies. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor tuinen, 

erven en verhardingen en grondvoorzieningen. 

Door middel van de aanduidingen 'Wonen' is wonen op de verdiepingen toegestaan. Ter plaatse van de 

aanduiding 'Supermarkt' is teven een supermarkt toegestaan. Detailhandel (verkoopvloeroppervlak) en 

dienstverlenende activiteiten zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Op basis van de inspraakverordening van de gemeente Noordoostpolder hoeft het 

voorontwerpbestemmingsplan niet voor inspraak ter inzage te worden gelegd. Daarnaast heeft over het 

voorontwerp van dit bestemmingsplan vooroverleg plaatsgevonden met de overlegpartners provincie 

en waterschap. De resultaten hiervan zijn in de toelichting en regels van het bestemmingsplan 

verwerkt.

Zienswijzen

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan 

eenieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. Eventuele zienswijzen worden door de 

gemeente beantwoord en al dan niet gegrond verklaard. De indieners van de zienswijzen worden 

hiervan op de hoogte gesteld.

Vaststelling

Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Uiteindelijk is tegen het vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 

economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële 

haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt dat het over 

voldoende financiële middelen beschikt om de ontwikkeling te kunnen financieren. De gemeente heeft 

hiermee geen directe financiële bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via leges. 

Het project is dan ook financieel haalbaar.

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat het 

bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De grondexploitatieregeling bepaalt 

dat de gemeente in beginsel samen met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. 

Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door 

overeenkomsten. 

Het bestemmingsplan maakt bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk. In de Wro is 

opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in 
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beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Met deze 

overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. In deze overeenkomst zijn ook de kosten voor 

de herinrichting van het openbaar gebied opgenomen. Voor het overige geldt dat sprake is van een 

particulier initiatief en dat gemeentelijke kosten worden verhaald via de gemeentelijke leges.

Het stellen van nadere eisen en regels met betrekking tot grondexploitatie is daarnaast niet 

noodzakelijk. De gemeenteraad besluit bij de vaststelling van het plan dat de vaststelling van een 

exploitatieplan niet nodig is. 
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Bijlagen toelichting

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



32

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



  33

Bijlage 1  Watertoets
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datum 15-8-2019
dossiercode    20190815-37-21203

Geachte heer/mevrouw J.Tromp,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

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

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten



aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het waterschap betrokken
wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke
goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. Ter
plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van bruggen in plaats van duikers.
In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide
zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

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

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide watergangen
bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

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

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

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

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het



geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

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

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

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

Het ontwerp te waterlaat plaats:

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

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

 

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

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

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen



van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

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

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

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

 

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

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

 

www.dewatertoets.nl
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1. Inleiding 
1.1  Algemeen  
In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Noordzijde te Emmeloord. 
 

1.2  Aanleiding en Doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de nieuwbouw van woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein.  
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen met tuin). 
 

1.3  Kwaliteitsborging 
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als 
aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere 
borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 
geldende NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 
 

1.3.1 Onderzoeksstrategie 
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 

 
Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  

TABEL 1-1 TOEGEPASTE NORMEN 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.4. 
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1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en SIKB 
protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 
 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 
Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. W.B. Aasman 

Dhr. M. Polling 
Dhr. T. Bonkes 

Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. M. Polling 
Dhr. T. Bonkes 

TABEL 1-2 ERKENDE VELDWERKERS 

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 2.2.3 en § 3.4. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.1.1. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. Vooronderzoek (NEN 5725:2017) 
2.1 Algemeen 
Vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
 

2.2 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.3 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.4 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen (zie 
bijlage 2).  
 
Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten de onderzoeksvragen worden 
beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt opgesteld.  
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
De verzamelde informatie uit het vooronderzoek is weergegeven in bijlage 2. Daarnaast wordt in 
bijlage 2 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.   
In paragraaf 2.5 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van 
de) locatie weergegeven, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 
       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

TABEL 2-1 ONDERZOEKSASPECTEN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

In paragraaf 2.5 zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat. Daarnaast wordt in paragraaf 
2.5 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  
 

2.5 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Noordzijde te Emmeloord en is kadastraal bekend als gemeente 
Noordoostpolder, sectie AZ, diverse nummers (zie bijlage 2.1 voor de nummers). De 
onderzoekslocatie bestaat uit grasveld met overig groen in het centrum van Emmeloord. De locatie 
is, behoudens enkele bestraatte wandel- en fietspaden onverhard en heeft een oppervlakte van ca. 
15.000 m2.   
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is 
weergegeven in bijlage 1.2. 
 
In het verleden zijn ter plaatse een viertal flats aanwezig geweest. De flats zijn eind jaren ’50 
gebouwd en in 2014 gesloopt. Sindsdien is de locatie onbebouwd. Uit de asbestinventarisaties 
uitgevoerd voorafgaand aan de sloop blijken met name inpandige asbesttoepassingen. Deze zijn alle 
gesaneerd en afgevoerd voorafgaand aan de sloop van de flats.  
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2.6 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 
aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. 
Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate 
overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten 
wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 

2.7 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.8 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek vooralsnog opgezet conform de 
richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is 
beschouwd als een onverdachte locatie. 
 
 
 

 

  



 Pagina 9 van 15  

 

   
  2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek 
Noordzijde te Emmeloord (kenmerk: 181528) 

 

3. Veldwerkzaamheden 
3.1 Werkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.2 Uitvoering werkzaamheden 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 20 en 30 juli en 6 augustus 2018 en het 
grondwater is bemonsterd op 30 juli 2018.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 21 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 10 t/m 30) en 
9 boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 9). Boringen 1 t/m 3 zijn vervolgens doorgezet tot 5,0 en 4,5 m-
mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 4,0 - 5,0 
en 3,5 - 4,5 m-mv, grondwaterstand 3,5 en 3,0 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. In bijlage 1.2 is een situatieschets 
van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de monsterpunten. 
 

3.3 Uitvoering werkzaamheden grondwater 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 

 
Voor de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen wordt 
verwezen naar bijlage 3.2. 
 
Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering. Het 
grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses dient te worden 
vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.  Bij de grondwatermonstername zijn als 
gevolg van de slechtlopendheid van de peilbuizen (geringe wateropbrengst) beluchte monsters 
verkregen.  Als gevolg hiervan kunnen (hogere) gehalten aan vluchtige parameters in het grondwater 
aanwezig zijn, dan in de resultaten tot uiting komt. 
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3.4 Bodemopbouw 
De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten:  
 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Matig fijn, zwak siltig en zwak tot matig humeus zand 
Plaatselijk sterk zandig klei 

0,5 - 1,5 Sterk tot zwak zandig klei 
1,5 - 3,5 Matig fijn zwak siltig zand en/of zwak zandig tot sterk kleiig veen 
3,5 - 5,0 Matig fijn, zwak siltig zand met plaatselijk sterk zandig klei 
   5,0 Diepst verkende bodemlaag 

TABEL 3-1 BODEMOPBOUW 

Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
2,40 en 2,45 m-mv. 
 

3.5 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 
Er zijn verder geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar voren 
gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 

3.6 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 

3.7 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. Analyseresultaten en bespreking 
4.1 Analysemonsters 
De volgende monsters zijn geanalyseerd:  
  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 10 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 16 t/m 20 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 21 t/m 25 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 26 t/m 30 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp. 4, 5, 8 en 9 1,5 – 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 
Mp. 4, 6, 8 en 9 0,5 – 1,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Mp. 7 0,5 – 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 
Pb. 1 4,0 – 5,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 
Pb. 2 4,0 – 5,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 
Pb. 3 3,5 – 4,5 Grondwater Standaardpakket grondwater 

TABEL 4-1 ANALYSEMONSTERS 

Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in het AS 3000 
(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” bestaat uit de paramaters droge stof, lutum en 
organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en 
zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie 
GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
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Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend 
overzicht:  
 

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

TABEL 4-2 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 
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4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 

Grondmonster Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Mp. 10 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 16 t/m 20 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 21 t/m 25 0,0 – 0,5 Bovengrond - 
Mp. 26 t/m 30 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 4, 5, 8 en 9 1,5 – 2,0 Ondergrond Minerale olie > AW 
Mp. 4, 6, 8 en 9 0,5 – 1,0 Ondergrond Cadmium, kwik en zink > AW 

Mp. 7 0,5 – 2,0 Ondergrond - 
TABEL 4-3 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 

Uit tabel 4.3 blijkt het volgende. 
In de bovengrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
In de ondergrond zijn plaatselijk overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond aan 
minerale olie, cadmium, kwik en zink. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven 
de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. Gelet op de aard en concentratie van de 
aangetoonde verhogingen in relatie tot de onderzoeksdoelstelling, achten wij een nader 
grondonderzoek niet van meerwaarde. 
 

4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 

Grondwater-
monster 

Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 4,0 – 5,0 Grondwater Barium > S 
Pb. 2 4,0 – 5,0 Grondwater Barium > S 
Pb. 3 3,5 – 4,5 Grondwater Barium > S 

TABEL 4-4 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 

Uit tabel 4.4 blijkt het volgende. 
In de grondwatermonsters zijn overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond aan barium 
De verhoogde gehalten aan barium zijn waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Gelet op de hoogte van de gemeten gehalten aan organische parameters achten wij het niet 
aannemelijk dat de betreffende resultaten negatief zijn beïnvloed door de beluchting en/of de 
troebelheid van de grondwatermonsters. 
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. Samenvatting en conclusies 
5.1 Samenvatting 
In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Noordzijde te Emmeloord. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de nieuwbouw van woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein.  
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen met tuin). 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie bestaat uit grasveld met overig groen in het centrum van Emmeloord en heeft 
een oppervlakte van ca. 15.000 m2.  In het verleden zijn ter plaatse een viertal flats aanwezig 
geweest. De flats zijn eind jaren ’50 gebouwd en in 2014 gesloopt. Sindsdien is de locatie 
onbebouwd. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit matig 
fijn, zwak siltig zand met klei- en veenhoudende lagen. Het grondwaterniveau is tijdens het 
onderzoek vastgesteld op 2,40 en 2,45 m-mv. 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar 
voren gekomen. Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet 
op asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In de ondergrond zijn plaatselijk licht 
verhoogde gehalten gemeten aan minerale olie, cadmium, kwik en zink. 
 
Grondwater: 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan barium. 
 
  



 Pagina 15 van 15  

 

   
  2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek 
Noordzijde te Emmeloord (kenmerk: 181528) 

 

5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van 
de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de bestemming van het terrein (wonen). 
 
Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 
verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 
binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend grondonderzoek conform het 
Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het 
bevoegd gezag. 

 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Eco Reest BV 
J.R.W. Staal 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto oude situatie   Bijlage 1.1 
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie 
en is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Noordzijde ong. te Emmeloord (180186-524984) 
Kadastrale aanduiding: Gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nrs. 1139, 

1145, 1147, 1149, 3750, 3752, 3754, 3755, 3758 en 
12327 t/m 12332 

Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Grasveld met beplanting en een klein deel straatwerk. 
De oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 1,5 ha. 

Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Opdrachtgever  In het verleden zijn ter plaatse een viertal flats aanwezig geweest, deze flats zijn gesloopt en de locatie is 
sindsdien onbebouwd. 

Eigendomssituatie Gemeente Noordoostpolder 
Rechthebbenden KPN B.V. (zakelijk recht;                   Liander Infra N.V. (zakelijk recht) 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie (Kadaster BAG) N.v.t. 
Historie o.b.v. oude kaarten (Topotijdreis)  Op kaartmateriaal tot en met 1954 is er geen land zichtbaar tot drooglegging van de Noordoostpolder. Vanaf 

1955 tot en met 1960 is het terrein onbebouwd. Vanaf 1964 is te zien dat de locatie bebouwd is. Op de 
historische kaarten is de gesloopte bebouwing nog zichtbaar. 

Gemeente Noordoostpolder Uit bouwtekeningen verstrekt door de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de voormalige flats ter plaatse zijn 
gebouwd aan het eind van de jaren ’50 (bouwtekeningen d.d. 1956). De flats zijn vervolgens gesloopt in 2014. Uit 
de asbestinventarisaties van de flats blijkt dat de asbesttoepassingen, op een kitrand bij een raam en één buis op 
een balkon, alle inpandig gesitueerd zijn geweest. Voorafgaand aan de sloop van de flats zijn de 
asbesttoepassingen conform de geldende regelgeving gesaneerd en afgevoerd.  

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & 
Vechtstreek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn diverse bodemonderzoeken en enkele saneringen bekend. Geen 
van de aangetroffen verontreinigingen en saneringen overschrijden de perceelsgrens van onderhavige 
onderzoekslocatie. Van de in de omgeving ontplooide bedrijfsactiviteiten worden verder geen invloeden 
verwacht op de kwaliteit van de bodem van onderhavige onderzoekslocatie.  

Bodemloket Er is geen informatie beschikbaar van de locatie m.b.t. de bodem van de onderzoekslocatie. 
Terreininspectie De onderzoekslocatie bestaat grotendeels uit grasveld met overig groen in het centrum van Emmeloord. 

Behoudens enkele bestraatte wandel- en fiets paden is de onderzoekslocatie onverhard.  
Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het 
verleden als het heden? 

Nee 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
- - - 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is de bodem asbestverdacht?  
 

Ter plaatse van de voormalige flats zijn asbestinventarisaties uitgevoerd in verband met de sloop. Vrijwel 
alle asbesttoepassingen waren inpandig en zijn voorafgaand aan de sloop op verantwoorde wijze gesaneerd 
en afgevoerd. Derhalve is de locatie beschouwd als asbest onverdacht.  

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de 
bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke 
lagen zijn daarbij onderscheiden? 

De bodemfunctieklasse is wonen. De bodemkwaliteitsklasse van de locatie is de achtergrondwaarde. 

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is 
er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er 
en waar bevinden deze zich?  

Bodemopbouw (bron: TNO) 
Het maaiveld bevindt zich op de onderzoekslocatie op circa 4 m- NAP. Direct onder het maaiveld is een Slecht Doorlatende 
Deklaag bestaande uit veen- en kleiafzettingen van de Westland Formatie en slibhoudende zanden van de Formatie van 
Twente. De deklaag heeft een dikte van circa 3 meter. 
Onder de deklaag bevindt zich het Eerste Watervoerend Pakket. Deze bestaat uit de zandige afzettingen uit het basale deel 
van de Formatie van Twente, van de Formatie van Eindhoven, de Formatie van Kreftenheye en de Formatie van Drenthe. 
In het dieptetraject van 23 tot 25 m-NAP is de Eerste Scheidende Laag aanwezig. Deze laag bestaat uit de kleilagen van de 
Eem Formatie en de slibhoudende fijne zanden van de Formatie van Urk. 
Hieronder bevindt zich het Tweede Watervoerend Pakket. Deze wordt gevormd door de zandige afzettingen van het basale 
deel van de Formatie van Urk, de Formatie van Enschede en de Formatie van Harderwijk. Plaatselijk kunnen delen van de 
Formatie van Kreftenheye en de Formatie van Drenthe eveneens deel uitmaken van het Tweede Watervoerend Pakket. De 
onderzijde van het Tweede Watervoerend Pakket bevindt zich op een diepte van meer dan 100 m- NAP. 
Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand (bron: TNO) 
Uit de isohypsen, die op de TNO-kaarten vermeld staan, blijkt, dat het grondwater in het Tweede Watervoerend Pakket 
relatief stagnant is. 
De stromingsrichting van het freatische grondwater wordt waarschijnlijk grotendeels bepaald door de plaatselijke 
aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwaterbronneringen en variaties in maaiveldniveau.  
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Er is geen informatie bekend over fysisch afwijkende en/of bodemvreemde lagen. 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
Nee  - - 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Nee 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Er is geen bodemonderzoek conform NEN5740 van de locatie bekend. In het kader van de voorgenomen 
ontwikkeling is het noodzakelijk een dergelijk onderzoek uit te voeren. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 
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De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON  BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder JA  28 juni 2018 JA  
Eigenaar  Gelijk aan opdrachtgever  JA  28 juni 2018 JA  
     

Gemeente Noordoostpolder JA  16 juli 2018 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA  20 juli 2018 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  4 juli 2018 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  4 juli 2018 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  4 juli 2018 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Noordoostpolder JA  4 juli 2018 JA  
Bodeminformatie Flevoland https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/ JA  4 juli 2018 JA  
Bodemopbouw TNO JA  4 juli 2018 JA  
Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  4 juli 2018 JA  
Archeologische waarde http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-

kaarten/amk-en-ikaw  
JA  4 juli 2018 JA  

KLIC http://www.klic.nl  JA  18 juli 2018 JA  
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-350
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

1

2

3

4

1

400

500500

300

350

0 2 groenst rook, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 2 7 4 .3 0
y 5 2 4 9 6 1 .2 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , 
edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-100
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-200
veen, zwak zandig, neut raal bruin, 
zwart , edelm an

-300
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-350
klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
crem e, edelm an

1

2

3

4

1

400

500500

300

350



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Em m eloord
projectcode 1 8 1 5 2 8

datum 1 3 -0 8 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 3 groenst rook, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 2 1 8 .8 6
y 5 2 4 9 9 0 .1 0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , 
edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-100
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-200
veen, zwak zandig, neut raal bruin, 
zwart , edelm an

-300
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-350
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

1

2

3

4

1

350

450450

250

300

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 2 7 2 .6 2
y 5 2 5 0 0 0 .7 1

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

-100
veen, zwak kleiig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

1

2

3

4

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 2 2 9 .5 7
y 5 2 4 9 6 7 .1 1

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, zwak 
veen, zwak klei, edelm an, geroerd

-150
veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , edelm an, geroerd

1

2

3

4

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 3 2 2 .6 6
y 5 2 4 9 6 3 .0 1

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

1

2

3

4

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 1 8 3 .5 8
y 5 2 4 9 6 2 .7 0

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, zwart , zwak 
klei, zwak veen, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Em m eloord
projectcode 1 8 1 5 2 8

datum 1 3 -0 8 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 1 7 0 .6 7
y 5 2 4 9 9 5 .2 5

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

-150
veen, zwak kleiig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

1

2

3

4

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 8 0 2 4 4 .2 7
y 5 2 4 9 9 1 .5 7

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

-150
veen, zwak kleiig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

1

2

3

4

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 7 2 .9 8
y 5 2 4 9 9 9 .5 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 3 2 8 .5 9
y 5 2 4 9 8 9 .6 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 3 1 7 .8 8
y 5 2 4 9 7 4 .0 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 3 1 4 .3 1
y 5 2 5 0 0 1 .3 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 3 0 3 .6 0
y 5 2 4 9 5 5 .3 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 9 9 .5 0
y 5 2 4 9 8 2 .2 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 3 0 3 .1 8
y 5 2 5 0 1 1 .0 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Em m eloord
projectcode 1 8 1 5 2 8

datum 1 3 -0 8 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 4 7 4 .6 4
y 5 2 4 5 4 0 .8 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 9 6 .6 0
y 5 2 4 9 6 1 .3 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 4 7 .6 3
y 5 2 4 9 9 3 .4 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 2 4 .6 1
y 5 2 4 9 7 5 .4 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 1 7 .3 9
y 5 2 4 9 9 0 .4 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 2 8 .7 3
y 5 2 5 0 0 5 .6 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 0 8 .1 5
y 5 2 5 0 0 0 .3 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 9 3 .0 3
y 5 2 5 0 0 5 .1 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 9 4 .7 1
y 5 2 4 9 8 2 .3 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 2 0 5 .3 2
y 5 2 4 9 5 5 .3 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Em m eloord
projectcode 1 8 1 5 2 8

datum 1 3 -0 8 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 7 8 .3 3
y 5 2 4 9 9 4 .7 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 6 8 .8 8
y 5 2 4 9 6 3 .3 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

2 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 6 3 .9 5
y 5 2 4 9 8 3 .8 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

3 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 8 0 1 6 5 .3 1
y 5 2 5 0 0 5 .2 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



Bijlage 3.2 Grondwatermetingen 
 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen aan de orde: 

- Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

- Indien het geleidingsvermogen constant is, is een NTU-waarde (troebelheid) van 0 tot 10 
gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de beoordeling van de analyseresultaten 
worden bekeken of dit van invloed is; 

- De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen of 
eisen aan verbonden. 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de in het veld uitgevoerde grondwatermetingen 
weergegeven. 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 
Grondwaterbemonstering Pb 1; GWS: 2,45 m-mv 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 6,8 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 1130 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1120 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 82,9 (ntu) Troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 2; GWS: 2,40 m-mv 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 6,9 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 900 (µS/cm) Geleidingsvermogen 900 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 201 (ntu) Troebel 

 
Grondwaterbemonstering Pb 3; GWS: 2,45 m-mv 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 7,0 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 760 (µS/cm) Geleidingsvermogen 750 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 89,6 (ntu) Troebel 
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Behoort bij rapport: 
Noordzijde 
Emmeloord 
181528 
 
 

 



T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 02-Aug-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jul-2018

Emmeloord

181528
2018111501/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1 2 3

Martijn Polling 1/2

181528

Analysecertificaat

02-Aug-2018/09:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018111501/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 75.8 66.2Droge stof

S 46.9% (m/m)Droge stof

S 15.3% (m/m) ds 4.3 10.4Organische stof

84.1% (m/m) ds 94.6 89.2Gloeirest

S 8.7% (m/m) ds 16.1 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 56 27Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.61 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds 5.9 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 15 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.19 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 18 9.3Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 38 <10Lood (Pb)

S 26mg/kg ds 120 22Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.4mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

78mg/kg ds <5.0 5.3Minerale olie (C16-C21)

1500mg/kg ds 17 29Minerale olie (C21-C30)

540mg/kg ds 14 63Minerale olie (C30-C35)

120mg/kg ds <6.0 9.5Minerale olie (C35-C40)

S 2200mg/kg ds 38 110Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

Mp. 4, 5, 8 en 9, 04: 150-200, 05: 150-200, 09: 150-200, 08: 150-200

Mp. 4, 6, 8 en 9, 04: 50-100, 06: 50-100, 08: 50-100, 09: 50-100

Mp. 7, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200 10236116

10236115

10236114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Emmeloord

1 2 3

Martijn Polling 2/2

181528

Analysecertificaat

02-Aug-2018/09:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018111501/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.050mg/kg ds 0.071 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.45mg/kg ds 0.40 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Mp. 4, 5, 8 en 9, 04: 150-200, 05: 150-200, 09: 150-200, 08: 150-200

Mp. 4, 6, 8 en 9, 04: 50-100, 06: 50-100, 08: 50-100, 09: 50-100

Mp. 7, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200 10236116

10236115

10236114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018111501/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10236114 04  150  200 0535434219 10766858

 10236114 05  150  200 0535685962 10766858

 10236114 08  150  200 0535433893 10766858

 10236114 09  150  200 0535433888 10766858

 10236115 06  50  100 0535434216 10766859

 10236115 04  50  100 0535434220 10766859

 10236115 08  50  100 0535433891 10766859

 10236115 09  50  100 0535433889 10766859

 10236116 07  50  100 0535685966 10766860

 10236116 07  100  150 0535433887 10766860

 10236116 07  150  200 0535433892 10766860
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018111501/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018111501/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10236114
Certificate no.: 2018111501
Sample description.: Mp. 4, 5, 8 en 9, 04: 150-200, 05: 150-200, 09: 15
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10236115
Certificate no.: 2018111501
Sample description.: Mp. 4, 6, 8 en 9, 04: 50-100, 06: 50-100, 08: 50-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10236116
Certificate no.: 2018111501
Sample description.: Mp. 7, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200
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T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 09-Aug-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Aug-2018

Emmeloord

181528
2018113983/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1 2 3 4

Wiebe Aasman 1/2

181528

Analysecertificaat

09-Aug-2018/07:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018113983/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.7% (m/m) 95.3 94.0 90.0Droge stof

S 5.7% (m/m) ds 2.7 6.6 6.3Organische stof

93.8% (m/m) ds 96.7 92.9 93.2Gloeirest

S 7.1% (m/m) ds 9.0 7.3 8.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds 27 28 29Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.25Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 3.3 3.1Kobalt (Co)

S 7.2mg/kg ds 7.5 8.1 10Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.074Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.7mg/kg ds 8.8 9.0 9.0Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 13 14 18Lood (Pb)

S 34mg/kg ds 36 46 58Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 11 18 17Minerale olie (C21-C30)

19mg/kg ds 12 26 21Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 36mg/kg ds <35 55 41Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

Mp. 10 t/m 15, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 16 t/m 20, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50

Mp. 21 t/m 25, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50

Mp. 26 t/m 30, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50 10244005

10244004

10244003

10244002

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Aug-2018

06-Aug-2018

06-Aug-2018

06-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Emmeloord

1 2 3 4

Wiebe Aasman 2/2

181528

Analysecertificaat

09-Aug-2018/07:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018113983/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Mp. 10 t/m 15, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 16 t/m 20, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50

Mp. 21 t/m 25, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50

Mp. 26 t/m 30, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50 10244005

10244004

10244003

10244002

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Aug-2018

06-Aug-2018

06-Aug-2018

06-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018113983/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10244002 10  0  50 0535685796 10820455

 10244002 11  0  50 0535685797 10820455

 10244002 12  0  50 0535685801 10820455

 10244002 13  0  50 0535685800 10820455

 10244002 14  0  50 0535685798 10820455

 10244002 15  0  50 0535685799 10820455

 10244003 16  0  50 0535685804 10820456

 10244003 17  0  50 0535685807 10820456

 10244003 18  0  50 0535685806 10820456

 10244003 19  0  50 0535685805 10820456

 10244003 20  0  50 0535685808 10820456

 10244004 21  0  50 0535685809 10820457

 10244004 22  0  50 0535685810 10820457

 10244004 23  0  50 0535636514 10820457

 10244004 24  0  50 0535636511 10820457

 10244004 25  0  50 0535636513 10820457

 10244005 26  0  50 0535636509 10820458

 10244005 27  0  50 0535636510 10820458

 10244005 28  0  50 0535636512 10820458

 10244005 29  0  50 0535636508 10820458

 10244005 30  0  50 0535636507 10820458
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018113983/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018113983/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10244002
Certificate no.: 2018113983
Sample description.: Mp. 10 t/m 15, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10244004
Certificate no.: 2018113983
Sample description.: Mp. 21 t/m 25, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10244005
Certificate no.: 2018113983
Sample description.: Mp. 26 t/m 30, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0
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T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 03-Aug-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jul-2018

Emmeloord

181528
2018111508/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1 2 3

Martijn Polling 1/2

181528

Analysecertificaat

03-Aug-2018/12:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018111508/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 200µg/L 230 69Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 20µg/L 40 24Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

Pb. 1, 01-1: 400-500

Pb. 2, 02-1: 400-500

Pb. 3, 03-1: 350-450 10236135

10236134

10236133
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Emmeloord

1 2 3

Martijn Polling 2/2

181528

Analysecertificaat

03-Aug-2018/12:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018111508/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

Pb. 1, 01-1: 400-500

Pb. 2, 02-1: 400-500

Pb. 3, 03-1: 350-450 10236135

10236134

10236133
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018111508/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10236133 1  400  500 0691824521 10767093

 10236133 1  400  500 0800696292 10767093

 10236134 1  400  500 0691824539 10767094

 10236134 1  400  500 0800696162 10767094

 10236135 1  350  450 0691824538 10767095

 10236135 1  350  450 0800696138 10767095
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018111508/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018111508/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Behoort bij rapport: 
Noordzijde 
Emmeloord 
181528 
 
 

 



Analyse Eenheid Mp.  
10 t/m 15 

GSSD  Mp.  
16 t/m 20 

GSSD  Mp.  
21 t/m 25 

GSSD  Mp.  
26 t/m 30 

GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   
Bodemtype correctie              
Organische stof  5.70   2.70   6.60   6.30   
Korrelgrootte < 2 µm 
(Lutum) 

 7.10   9   7.30   8.40   

Voorbehandeling              
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses              
Droge stof % (m/m) 88.7 88.70  95.3 95.30  94.0 94  90.0 90  
Organische stof % (m/m) ds 5.7 5.700  2.7 2.700  6.6 6.600  6.3 6.300  
Gloeirest % (m/m) ds 93.8   96.7   92.9   93.2   
Korrelgrootte < 2 µm 
(Lutum) 

% (m/m) ds 7.1 7.100  9.0 9  7.3 7.300  8.4 8.400  

Metalen              
Barium (Ba) mg/kg ds 25 59.16  27 55.80  28 65.26  29 62.43  
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.1930 - <0.20 0.2115 - <0.20 0.1864 - 0.25 0.3320 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 4.739 - <3.0 4.181 - 3.3 7.344 - 3.1 6.411 - 
Koper (Cu) mg/kg ds 7.2 11.43 - 7.5 12.26 - 8.1 12.49 - 10 15.11 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.04520 - <0.050 0.04494 - <0.050 0.04478 - 0.074 0.09340 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.7 17.81 - 8.8 16.21 - 9.0 18.21 - 9.0 17.12 - 
Lood (Pb) mg/kg ds 10 13.54 - 13 17.91 - 14 18.62 - 18 23.65 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 34 59.61 - 36 62.18 - 46 78.73 - 58 95.92 - 
Minerale olie              
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 3.684  <3.0 7.778  <3.0 3.182  <3.0 3.333  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 6.140  <5.0 12.96  <5.0 5.303  <5.0 5.556  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 6.140  <5.0 12.96  <5.0 5.303  <5.0 5.556  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 14 24.56  11 40.74  18 27.27  17 26.98  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 19 33.33  12 44.44  26 39.39  21 33.33  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 7.368  <6.0 15.56  <6.0 6.364  <6.0 6.667  
Minerale olie totaal (C10-
C40) 

mg/kg ds 36 63.16 - <35 90.74 - 55 83.33 - 41 65.08 - 

Chromatogram olie (GC)  Zie bijl.      Zie bijl.   Zie bijl.   
Polychloorbifenylen, PCB              
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.001228  <0.0010 0.002593  <0.0010 0.001061  <0.0010 0.001111  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.008596 - 0.0049 0.01815 - 0.0049 0.007424 - 0.0049 0.007778 - 
PAK              
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 



Analyse Eenheid Mp. 4, 5, 8  
en 9 

GSSD  Mp. 4, 6, 8  
en 9 

GSSD  Mp. 7 GSSD  

Diepte (m-mv)  1,5 – 2,0   0,5 – 1,0   0,5 – 2,0   
Bodemtype correctie           
Organische stof  15.3   4.30   10.4   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  8.70   16.1   5   
Voorbehandeling           
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses           
Droge stof % (m/m) 46.9 46.90        
Organische stof % (m/m) ds 15.3 15.30  4.3 4.300  10.4 10.40  
Gloeirest % (m/m) ds 84.1   94.6   89.2   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 8.7 8.700  16.1 16.10  5.0 5  
Droge stof % (m/m)    75.8 75.80  66.2 66.20  
Metalen           
Barium (Ba) mg/kg ds 28 59.05  56 78.55  27 76.09  
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.1405 - 0.61 0.7941 * <0.20 0.1682 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds 3.3 6.695 - 5.9 8.159 - <3.0 5.559 - 
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 4.286 - 15 19.82 - <5.0 5.198 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.04136 - 0.19 0.2190 * <0.050 0.04504 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 18.72 - 18 24.14 - 9.3 21.70 - 
Lood (Pb) mg/kg ds <10 8.041 - 38 45.88 - <10 9.098 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 26 36.75 - 120 160.4 * 22 38.21 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 1.373  <3.0 4.884  <3.0 2.019  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 6.4 4.183  <5.0 8.140  <5.0 3.365  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 78 50.98  <5.0 8.140  5.3 5.096  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 1500 980.4  17 39.53  29 27.88  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 540 352.9  14 32.56  63 60.58  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 120 78.43  <6.0 9.767  9.5 9.135  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 2200 1438 * 38 88.37 - 110 105.8 - 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl.   Zie bijl.   Zie bijl.   
Polychloorbifenylen, PCB           
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0004575  <0.0010 0.001628  <0.0010 0.0006731  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.003203 - 0.0049 0.01140 - 0.0049 0.004712 - 
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

          

Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Fluorantheen mg/kg ds 0.050 0.03268  0.071 0.07100  <0.050 0.03365  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.02288  0.052 0.05200  <0.050 0.03365  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.12 0.07843  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.02288  <0.050 0.03500  <0.050 0.03365  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.45 0.2941 - 0.40 0.4030 - 0.35 0.3365 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. te geven aan pais.helpdesk@analytico.com. 



Analyse Eenheid Pb. 1 GSSD  Pb. 2 GSSD  Pb. 3 GSSD  
Diepte filterstelling (m-mv)  4,0 – 5,0   4,0 – 5,0   3,5 – 4,5   
Metalen           
Barium (Ba) µg/L 200 200 * 230 230 * 69 69 * 
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - <0.050 0.0350 - <0.050 0.0350 - 
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - 
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Zink (Zn) µg/L 20 20 - 40 40 - 24 24 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen           
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 0.21 0.2100 - 0.21 0.2100 - 
BTEX (som) µg/L <0.90   <0.90   <0.90   
Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - <0.020 0.0140 - <0.020 0.0140 - 
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen           
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
CKW (som) µg/L <1.6   <1.6   <1.6   
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 0.14 0.1400 - 0.14 0.1400 - 
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  <15 10.5  <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - <50 35 - <50 35 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
* groter dan streefwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



Toetsing BoToVa Grond 
Analyse Eenheid RG AW T I
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1
   
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40
 
Toetsing BoToVa Grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 20 50 338 625
Cadmium (Cd) μg/L 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) μg/L 2 20 60 100
Koper (Cu) μg/L 2 15 45 75
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) μg/L 2 5 153 300
Nikkel (Ni) μg/L 3 15 45 75
Lood (Pb) μg/L 2 15 45 75
Zink (Zn) μg/L 10 65 433 800
   
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen μg/L 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen μg/L 0,2 4 77 150
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,2 0,2 35,1 70
Naftaleen μg/L 0,02 0,01 35 70
Styreen μg/L 0,2 6 153 300
   
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan μg/L 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen μg/L 0,1 24 262 500
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130
Tribroommethaan μg/L 630
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,6 0,8 40,4 80
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 50 50 325 600
 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Noordzijde 
Emmeloord 
181528 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



  105

Bijlage 3  Stikstofonderzoek

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



 blz. 1 

  

memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Aan: Blue Banner   

Onderwerp: Stikstofberekening herontwikkeling, De Boei te Emmeloord 

Datum: 9 april 2020 

Auteur: J Tromp  

 

Inleiding  

 

In het centrumgebied van Emmeloord, aan De Boei heeft een initiatiefnemer het voornemen om op de lege kavel een 

multifunctioneel gebouw ten behoeve van 32 appartementen, met in de plint van het gebouw, ruimte voor detailhandel 

waaronder een supermarkt en winkels.  

 

De ontwikkeling en het gebruik van deze locatie leidt tot stikstofemissies. Hierdoor is er mogelijk sprake een toename 

van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. Met deze memo is gekeken naar de stikstofdepositie als gevolg van de 

aanlegfase en gebruiksfase. De ligging van de locatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden is weergegeven in figuur 

1. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen 

Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van 

de Wet natuurbescherming. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Projectlocatie (oranje ster)ten opzichte van Natura 2000-gebied 

Aanlegfase 
Op de locatie de Boei is momenteel een geen bebouw aanwezig. De aanleg van deze locatie leidt mogelijk tot extra 
stikstofdepositie als gevolg van de inzet van materieel en verkeersbewegingen. Voor de aanlegfase is uitgegaan van een 
bouwduur van maximaal 15 maanden (65 weken) in deze periode wordt materiaal verschillend ingezet. Op basis van 
kengetallen en referentieprojecten zijn de machines, weergegeven in tabel 1, bepaald.  Deze zijn als vlakbron op het 
perceel ingevoerd. 

  



  

 blz. 2 

 
 
Tabel 1 Materieel inzet tijdens de bouw 

Machine Stage klasse Dagen Liter verbruik per dag Liter verbruik totaal 

Heistelling Stage IV 130-560 kW 
bouwjaar 2014 

20 150 3.000 

Betonpomp Stage IV 130-560 kW 
bouwjaar 2014 

20 200 4.000 

Mobiele Kraan Stage IV 130-560 kW 
bouwjaar 2014 

135 160 216.000 

 
Naast materieel inzet is er tevens sprake van een toename van verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase. Naast 
materieel inzet is er tevens sprake van een toename aan verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase. In totaal is er sprake 
van een bouwtijd van 325 werkdagen. Er is uitgegaan van 4 zware verkeersbewegingen en 16 lichte verkeersbewegingen 
per werkdag. Normaal gesproken wordt een stikstofberekening uitgevoerd voor 1 jaar dus 12 maanden. In deze 
berekening is uitgegaan van een worst-case scenario daarom zijn het aantal verkeersbewegingen is berekend op 15 
maanden. In totaal is er dus sprake van 5.200 lichte en 1.300 zware verkeersbewegingen. Dit verkeer gaat via Op de 
Lange nering, het Smedingplein over op de Marknesserweg en vervolgens op in het heersend verkeersbeeld. Dit is het 
geval op het moment dat het aan en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel 
niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie 
worden de gevolgen voor het milieu van het af-en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting 
toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarnaast is 
op basis van het referentieplan het materieel uit tabel 1 ingezet. Dit materieel is ingevoerd als vlakbron omdat het 
materieel op de gehele locatie wordt ingezet. 
 

Gebruiksfase 
In de gebruiksfase is er sprake, door de toename in verkeersbewegingen sprake van stikstofdepositie. De woningen en 
de winkels in de pint worden niet aangesloten op het gas en kent derhalve geen gebouwemissies. 
 
Op basis ban de kengetallen van het CROW zijn de verkeersbewegingen, weergegeven in tabel 2, bepaald. Voor de 
kengetallen is uitgegaan van ‘matig stedelijk’ in het centrum.  
 

Functie Norm Aantal generatie 

wonen 5,8 per woning 
32 186 

Supermarkt 0,843 m²bvo 
2.490m² bvo 2.009 

winkels 0,289 m²bvo 
2.490m²bvo 720 

Totaal  
 2915 

 
 
Het totale project kent een verkeersgeneratie van 2915 mvt/etmaal (kencijfers CROW). Hiervan wikkelt 1/3 (972) af 
naar de Lange Dreef en 2/3 (1.943) via de Noordzijde. Voor het laden en lossen van de supermarkt is uitgegaan van 
maximaal vier zware vrachtwagens, één middelzware vrachtwagen en twee bestelbusjes per dag. Voor de overige 
winkels is uitgegaan van maximaal 2 zware vrachtwagens, één middelzware vrachtwagen. Hierbij is worst-case scenario 
uitgegaan dat verkeer volledig afwikkelt op de Marknesserweg. Hier gaat het verkeer op in het heersend verkeersbeeld.  
 
 

Resultaten 
Uit een verschilberekening met AERIUS Calculator (2019) blijkt dat er zowel in de aanlegfase als gebruiksfase geen  
toename is van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr.  
 



  

 blz. 3 

Conclusie 

Op basis van de berekening zijn significante negatieve effecten op Natura 2000-gebied zowel in de aanleg- als 

gebruiksfase uitgesloten. De ontwikkeling is derhalve uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming De 

bijgevoegde uitkomsten van de AERIUS berekening dienen 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle kan worden 

aangetoond dat dit aspect is onderzocht. 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rt7rz3JLQvhb (14 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jasper Tromp Druifstreek, 72c, 8911LH Leeuwarden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Boei Emmeloord Rt7rz3JLQvhb

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 april 2020, 09:19 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 272,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatiefase herontwikkeling De Boei - Emmeloord

Rt7rz3JLQvhb (14 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 269,74 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,18 kg/j

Rt7rz3JLQvhb (14 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 180190, 524980
NOx 269,74 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 3.000 NOx 3,63 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

betonpomp 4.000 NOx 4,84 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele kraan 216.000 NOx 261,27 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 180372, 524941
NOx 3,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5.200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

2,41 kg/j
< 1 kg/j

Rt7rz3JLQvhb (14 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Rt7rz3JLQvhb (14 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZTjgy48YEP3 (09 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jasper Tromp De Boei, 8202ET Emmeloord

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herontwikkeling De Boei -
Emmeloord

RZTjgy48YEP3

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 april 2020, 14:27 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 184,80 kg/j

NH3 10,87 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting gebruiksfase Ontwikkeling 32 appartementen, supermarkt en winkels

RZTjgy48YEP3 (09 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,92 kg/j 81,83 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

5,84 kg/j 97,24 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,73 kg/j

RZTjgy48YEP3 (09 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 180441, 524874
NOx 81,83 kg/j
NH3 4,92 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 972,0 / etmaal NOx
NH3

81,83 kg/j
4,92 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 179981, 525016
NOx 97,24 kg/j
NH3 5,84 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.943,0 / etmaal NOx
NH3

97,24 kg/j
5,84 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 180425, 524945
NOx 5,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

4,66 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZTjgy48YEP3 (09 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RZTjgy48YEP3 (09 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Emmeloord, De Boei met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00664-ON01 van 

de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:

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

1.3  aan huis verbonden bedrijf:

de in bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar 

de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte 

omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.4  aan huis verbonden beroep:

de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 

woning wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.8  bebouwing:

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

1.9  bebouwingspercentage:

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

1.10  bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 

verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 

onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, 

bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 

uitgeoefende handelingen;
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1.11  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.12  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 

een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 

noodzakelijk is;

1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15  bijbehorend bouwwerk:

functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet 

tegen aangebouwd, op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak, waaronder in ieder 

geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw, serre en/of erker; 

1.16  bouwen:

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

1.17  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.18  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

1.19  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.20  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.21  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren 

van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.22  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

1.23  gestapelde woning:

een woning in een gebouw, dat meerdere geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat;

1.24  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20181742.001



  123

1.25  horeca(bedrijf):

'horeca I':

een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies (hotelbedrijf) en het verstrekken van maaltijden voor 

gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, 

bistro's, automaten, broodjeszaken en dergelijke), met uitzondering van een erotisch getinte 

vermaaksfunctie;

'horeca II':

een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, met uitzondering van een erotisch 

getinte vermaaksfunctie;

'horeca III':

elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in belangrijke mate is 

ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en dancings, waarin al dan niet dranken 

voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

inrichtingen waarin een kans- of behendigheidsspel wordt uitgeoefend, met uitzondering van een 

erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.26  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 

of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 

voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.27  kantoor:

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel financiële, 

organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 

(publiekgerichte) baliefunctie;

1.28  nadere eis:

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

1.29  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie; 

1.30  omgevingsvergunning:

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

1.31  onderbouw:

een bouwlaag, afgedekt door een vloer, die geheel of gedeeltelijk is gelegen beneden peil;

1.32  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 

hoogste één wand; 

1.33  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de 

hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdingang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;
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1.34  prostitutie: 

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

vergoeding; 

1.35  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een 

richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 

bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.36  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 

bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische 

aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 

elkaar; 

1.37  supermarkt:

zelfbedieningszaak in hoofdzaak gericht op de verkoop van levensmiddelen;

1.38  verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de 

detailhandel;

1.39  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 

grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.40  winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt 

voor de detailhandel;

1.41  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.2  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen; 

2.4  oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het object.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Detailhandel

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

4. detailhandel, een supermarkt daar niet onder begrepen;

5. dienstverlening;

6. één supermarkt op de begane grond uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';

7. wonen in woningen op de verdiepingen ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

8. opslag, kantoor en kantineruimte ten behoeve van detailhandel;

9. tuinen, erven en verhardingen;

10. groenvoorzieningen.

11. parkeervoorzieningen;

12. speelvoorzieningen;

13. nutsvoorzieningen;

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte' is aangegeven.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 

gebouwd.

b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

c. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.

d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

a. Binnen de bestemming 'Detailhandel' is de verkoopvloeroppervlakte voor detailhandel en zijn de 

publieksgerichte dienstverlenende activiteiten uitsluitend toegestaan op de begane grond, tenzij 

op de verdieping reeds sprake is van bestaande detailhandel of dienstverlening, in welk geval 

detailhandel of dienstverlening op de verdieping is toegestaan, waarbij de bestaande oppervlakte 

op de verdieping die wordt gebruikt voor detailhandel of dienstverlening geldt als de maximaal 

toegestane oppervlakte. Op de verdiepingen is ook opslag, kantoor en kantineruimte ten behoeve 

van detailhandel of dienstverlening toegestaan.
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3.3.2  Geoorloofd gebruik

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

a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:

1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van de woning binnen een woongebouw, met dien 

verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;

2. de uitstraling van de woning intact blijft;

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

4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 

nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;

5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;

6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;

7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Lijst 

van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. voorzieningen voor verkeer en verblijf;

2. parkeervoorzieningen;

3. groenvoorzieningen;

4. speelvoorzieningen;

5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder bruggen;

6. nutsvoorzieningen;

7. fietskluizen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. De bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m.

b. De bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 12 m.

c. De bouwhoogte van lantaarnpalen mag niet meer bedragen dan 6 m.

d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

Overschrijding van de bouwhoogte van het gebouw is toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, 

zoals een trappenhuis, liftopbouw, gevelversieringen, mits voldaan wordt aan het volgende:

a. de overschrijding van de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan maximaal 1 m.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:

a. als seksinrichting;

alsmede:

b. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel 

onzelfstandige woonruimte.

7.2  Strijdig gebruik - Parkeerruimte

a. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een 

functiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere 

parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren of 

stallen van auto's.

b. Bij de toepassing van het bepaalde onder a worden de beleidsregels in acht genomen zoals 

opgenomen in de Nota parkeernormen waarbij geldt dat indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

c. Bij het bepaalde onder a wordt bij beoordeling van de vraag of wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid alleen gelet op de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de 

functiewijziging.

7.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het gebruiken of laten 

gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijking

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van nutsvoorzieningen, mits 

de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 50 m3 bedraagt;

b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van bouwgrenzen en 

grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt aangetoond dat de afwijking noodzakelijk 

is voor de aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 

terrein; voorts geldt dat de afwijking niet meer mag bedragen dan 5 m ten opzichte van hetgeen is 

aangegeven;

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen 

beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages; een en 

ander geldt niet met betrekking tot de inhoud van de bedrijfswoning en de oppervlakte van 

bijbehorende bouwwerken.
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Artikel 9  Parkeerregels

9.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden 

genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat 

voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd.

b. gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te worden 

gehouden voor het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

9.2  Voldoende laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 

ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen 

uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het 

bouwwerk wordt voorzien in die ruimte. Deze bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt 

beschouwd als bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

9.3  Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 9.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de 

beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' toe met inbegrip van eventuele 

wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning.

9.4  Afwijken

9.4.1  Afwijken parkeergelegenheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.1 sub a 

overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 9.3

9.4.2  Afwijken laad- en losruimte

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2 en worden toegestaan dat 

in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die 

bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

9.5  Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en 

laad- en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor 

een pand, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te 

waarborgen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het 

eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten 

hoogste 10%.

c. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten.

d. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

bestemmingsplan Emmeloord, De Boei

van de gemeente Noordoostpolder 
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2  Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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