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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest is een agrarisch verwerkingsbedrijf van wortelen gevestigd. De 
verwerking van wortelen is begonnen als neventak bij het voormalige agrarisch bedrijf op het perceel.  
Inmiddels zijn de agrarische activiteiten beëindigd en is alleen nog sprake van verwerking van agrarische 
producten. Het perceel heeft echter nog altijd een agrarische bedrijfsbestemming. Dit betekent dat de 
huidige activiteiten worden uitgeoefend in strijd met de geldende beheersverordening. Daarnaast heeft 
reeds een uitbreiding aan de achterzijde van het erf plaats gevonden. Ook deze situatie is in strijd met 
de geldende beheersverordening. 
 
Daarnaast is het bedrijf voornemens een nieuwe bedrijfsloods te realiseren. De uitbreiding is noodzake-
lijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Paragraaf 2.2 gaat nader op de noodzaak in. Daarom 
wil het bedrijf aan de achterzijde uitbreiden met een nieuw te bouwen verwerkingsruimte. Doordat de 
loods buiten het bebouwingsvlak is gepositioneerd, zoals opgenomen in de beheersverordening, kan 
deze niet op basis van de beheersverordening worden gerealiseerd.  
 
Om de huidige én toekomstige situatie planologisch te regelen is een actualisatie van het bestemmings-
plan nodig. De gemeente wil juridisch-planologisch medewerking verlenen door het vaststellen van een 
nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.  

1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied ligt in het landelijk gebied ten noorden van Luttelgeest. De ligging is globaal aangegeven 
in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1.  Ligging plangebied (zie rode pion) 

1.3  Planologisch regime 
Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 21 maart 
2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing verklaard. Het plangebied 
valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004.  
 
Het heeft nu de bestemming 'Agrarisch gebied' met een bebouwingsvlak. Bedrijfsgebouwen moeten 
binnen dit bebouwingsvlak worden gebouwd. Omdat de gewenste loods hier gedeeltelijk buiten staat, is 
de aanvraag onder andere in strijd met de bestemming. Daarnaast is het huidige gebruik van het perceel 
als volledig agrarisch verwerkingsbedrijf in strijd met de bestemming 'Agrarisch gebied'. Op basis van de 
bestemming is namelijk alleen een grondgebonden agrarisch bedrijf op het perceel Uiterdijkenweg 10 
toegestaan. Het gebruiken van bedrijfsgebouwen voor andere gebruik is alleen in de vorm van een 
tweede tak toegestaan.  
 
In figuur 1.2 is een uitsnede van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 weergegeven. 
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Figuur 1.2.  Uitsnede bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' (plangebied rood omlijnd) 

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 uit-
gangspunten 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 uit-
voerbaarheid 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 van dit bestemmingsplan ligt in het agrarisch gebied in het noordoosten van de ge-
meente Noordoostpolder. Het gebied kent een karakteristieke regelmatige verkavelingsstructuur, 
waarin bebouwingspercelen solitair of in clusters van 2 of 4 kavels en weerzijden van de wegen zijn 
gelegen.  
 
Bij het uitgeven van de kavels in de jaren 50 en 60 gold het aanbrengen van een erfsingel als voorwaar-
de. In de huidige situatie voldoet het perceel daar niet aan. Rondom het perceel is namelijk geen sprake 
van een erfsingel. Alleen het voorste deel is ingepast met erfsingels. De bestaande loodsen achterop het 
perceel staan open in het open agrarisch landschap.  
 
Het perceel, circa 2 hectare groot, is in de huidige situatie ingericht ten behoeve van een agrarisch ver-
werkingsbedrijf in wortelen. Er staat ruim 5.750 m2 aan bedrijfsbebouwing. Op het perceel staan 2 wo-
ningen, waarvan de woning aan de Uiterdijkenweg 10 de bedrijfswoning van het bedrijf is. De woning 
aan de Uiterdijkenweg 10a betreft een reguliere woning en is ook als zodanig bestemd. Deze woning 
maakt overigens geen deel uit van dit bestemmingsplan.  
 
Ten zuiden van de zuidelijke kavelsloot ligt een afgebakend gedeelte waar het bedrijf tijdelijk sorteer-
grond opslaat, alvorens dit wordt afgevoerd. Dit gedeelte wordt gebruik in overeenstemming met de 
grondeigenaar van deze gronden.  
 
Een luchtfoto van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. Een aanzicht ter hoogte van de uitbrei-
ding is weergegeven in figuur 2.2. Figuur 2.3 weergeeft een plattegrond van de huidige situatie.  
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Figuur 2.1.  Luchtfoto bestaande situatie 
 

 
Figuur 2.2. Vooraanzicht vanaf de Uiterdijkenweg (Bron: Google Street view) 
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Figuur 2.3. Plattegrond huidige inrichting  

2.2  Nut en noodzaak 
Het bedrijf heeft zich in het verleden steeds meer gespecialiseerd in de peensector. Dit heeft destijds 
geresulteerd in een bedrijf dat naast de eigen teelt van de peen, ook mogelijkheden creëerde voor de 
opslag en verwerking (wassen/maatsortering/verpakken) van de peen. In 2003/2004 is door financiële 
omstandigheden geen eigen teelt meer opgestart en is in 2007 de eigendomskavel verkocht.  
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Sinds 2003/2004 is de focus noodgedwongen meer op contractteelt komen te liggen. In plaats van zelf 
te telen heeft het bedrijf in de teeltfase nu een meer adviserende/ondersteunende rol aangenomen. 
Het oogsten en opslaan van de peen behoren tot de kernactiviteiten van het bedrijf. De benodigde 
oogstmachines en koelruimte zijn daarvoor aanwezig binnen het bedrijf.  
 
Qua verwerking van de peen beperkt het bedrijf zich tot het wassen, sorteren en verpakken van peen. 
Dit afhankelijk van de wensen van de afnemer. Binnen het bedrijf is er geen sprake van bewerking van 
penen. Hierbij kan gedacht worden aan snijden, koken, conserveren e.d.. Ook beperkt het bedrijf zich 
enkel tot de verwerking van eigen peen en wordt er niet in opdracht van derden (loonwerk) peen ver-
werkt tegen vergoeding. 
 
De uitbreiding is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De laatste jaren heeft het 
bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt in volume en zijn er meer mogelijkheden gekomen met be-
trekking tot de diverse verpakkingen van peen (wortels).  
 
Dit heeft er toe geleid dat het bedrijf in de huidige situatie kampt met een capaciteitstekort. Daarnaast 
is de bestaande bedrijfsbebouwing onvoldoende ingericht, waardoor sprake is van een inefficiënt be-
drijfsproces. Feitelijk loopt het bedrijf tegen beperkingen aan om de verschillende inpaklijnen te kunnen 
plaatsen. Hiermee speelt het bedrijf ook in op de nieuwe verpakkingsvormen die momenteel actueel zijn 
in het kader van het milieu.  
 
De huidige, verouderde, gebouwen zijn naar de huidige maatstaven niet meer afdoende bruikbaar ten 
behoeve van een optimale bedrijfsvoering en zijn derhalve aan vervanging toe. De gebouwen zijn name-
lijk te laag, voorzien van asbesthoudende daken en bieden te weinig ruimte voor de verpakkingsmachi-
nes.  
 
Een nieuwe, toekomstig, bestendige inrichting zorgt ervoor dat het bedrijfsproces geoptimaliseerd 
wordt. De uitbreiding geeft dan ook de mogelijkheid om de logistieke lijnen in de toekomstige situatie te 
optimaliseren. Dit zorgt voor efficiëntere werkprocessen en verbetert de veiligheid. Tevens geeft de 
uitbreiding de mogelijkheid om de spoellijn meer naar de achterkant van het bedrijf te verplaatsen, 
hetgeen betekent dat sprake is van een geluidsreductie aan de voorkant.  

2.3  Toekomstige situatie 
Het initiatief omvat de bouw van een nieuwe verwerkingsruimte gelegen tussen 2 bestaande verwer-
kingsruimten. Om het gebouw te kunnen realiseren worden een 2-tal gebouwen met een oppervlakte 
van 800 m2 en 520 m2 gesloopt. De bebouwing voldoet niet meer aan de vereisten ten behoeve van een 
optimale bedrijfsvoering. In figuur 2.3 staat aangegeven om welke gebouwen het gaat.  
Daar het bedrijf aan het groeien is, ervaart deze in de huidige situatie een tekort aan verwerkingsruimte. 
Derhalve bestaat de noodzaak om extra bebouwing te realiseren. De nieuwe verwerkingsruimte is be-
doeld voor het verwerken van wortelen en krijgt een oppervlakte van ruim 3.650 m2. Per saldo wordt 
2.330 m2 extra bebouwing gerealiseerd. De nieuwe, moderne, bebouwing draagt bij een optimaal pro-
ductieproces. De achterzijde van het perceel zal gebruikt worden om het lossen van aangevoerde pro-
ducten mogelijk te maken.  
 
Tot slot bevindt zich aan de achterzijde van het perceel een doorgang naar de achterliggende landerijen. 
De doorgang is aanwezig om het voor de grondeigenaar en derden mogelijk te maken om vanaf het erf 
het achterliggende land te kunnen bereiken. De doorgang wordt veelvuldig gebruikt in verband met 
mestaanvoer en/of het zaaien/oogsten van diverse gewassen. Door gebruik te maken van de doorgang 
en de ruimte op het erf kan men eenvoudig op het erf laden en lossen en worden er gevaarlijke situaties 
op de openbare weg voorkomen (denk aan parkeren of modder op de weg). 
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Het gebouw past binnen de huidige ruimtelijke inrichting van het bedrijf. In de toekomstige situatie 
wordt een bouwperceel van circa 2,0 hectare voorgesteld.  
 
De uitbreiding gaat gepaard met de aanleg van een erfsingel van 12 meter conform de gemeentelijke 
structuurvisie. Een overzicht van de toekomstige situatie is weergeven in figuur 2.4. Paragraaf 2.5 gaat 
nader op de landschappelijke inpassing van de gewenste situatie.  
 
 



20190384   blz 9 
 
  
  

 
Bestemmingsplan Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest Rho Adviseurs B.V. 
Status: Ontwerp / 23-10-2019  

Figuur 2.4.  Plattegronden beoogde situatie 
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2.4  Functionele inpassing 
Het bedrijf is een agrarisch aanverwant bedrijf. De mogelijkheden voor een agrarisch aanverwant bedrijf 
leveren geen zwaardere milieubelasting op ten opzichte van de huidige planologisch toegestane be-
drijfsactiviteiten. Paragraaf 4.2 gaat hier nader op in. Vanuit dat oogpunt zijn er geen belemmeringen 
voor de gewenste situatie. 

2.5  Landschappelijke inpassing 
Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden ingepast bij de land-
schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de inpassing van de nieuwe bebou-
wing wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke elementen. Hierbij is onder andere rekening 
gehouden met de landschappelijke kenmerken zoals genoemd bijlage 1 'Historische singels'. 
 
De erfsingels rond de erven zijn van groot cultuurhistorischlandschappelijke waarde voor de Noord-
oostpolder. Het levert de typering ‘groene eilanden in een open akkerbouwlandschap’, geeft een men-
selijk maat en verbetert de bewoonbaarheid. Om die reden wordt zowel bij bestaande erven als bij 
aanpassing en verruiming van erven een erfsingel voorschreven. Deze erfsingel is minimaal 6 meter 
breed. Verder moet aan de binnenzijde een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 6 meter aanwezig zijn. 
Dit komt neer op een erfsingelgrensbepaling van 12 meter tussen het hart van de erf-/kavelsloot en de 
bebouwing. 
 
In de huidige situatie is voor dit specifieke perceel nooit de eis gesteld om deze in te passen in de voor 
het landschap kenmerkende erfsingels. Derhalve wijkt de huidige kavelinrichting af van de karakteris-
tieke regelmatige kavelstructuur. Deze situatie is begin jaren '90 ontstaan. De bebouwing staat nu onaf-
geschermd in het landschap. 
 
De uitbreidingsplannen van het bedrijf bieden de kans om een goede landschappelijke inpassing te 
waarborgen. Derhalve wordt rondom het perceel nieuwe erfsingels aangelegd. De aanleg en instand-
houding van de erfsingel van ten minste 6 meter breed is gewaarborgd via een voorwaardelijke ver-
plichting in de regels. 
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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 regel-
geving die doorwerkt in het bestemmingsplan. Deze regelgeving komt aan de orde bij de omgevingsas-
pecten in het volgende hoofdstuk. 

3.1  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda 
Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een selectie-
ve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor 
de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd aan artikel 3.1.6 
Besluit ruimtelijke ordening. De inwerkingtreding was op 1 oktober 2012. Op 1 juli 2017 is de gewijzigde 
(nieuwe) Ladder inwerking getreden. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, 
met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft 
daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transpa-
rante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. 
 
Beschrijving 'Ladder' 
De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de ste-
delijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting 
een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de 
gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied. 
Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 
1. Beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte voor 

bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke voorzienin-
gen; 

2. indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken overheden of deze binnen bestaand 
stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te 
benutten. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is alleen van toepassing wanneer sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling.  
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Volgens artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro is een stedelijke ontwikkeling een ruimtelijke ontwikke-
ling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 
andere stedelijke voorzieningen. 
 
Initiatief in relatie tot de 'Ladder' 
Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikke-
ling, in hoeverre wordt voorzien in een behoefte en in hoeverre vestiging op bestaande bedrijventerrei-
nen respectievelijk binnen bestaand stedelijk gebied wenselijk en mogelijk is. 
 
Nieuwe stedelijke ontwikkeling: Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de 
aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voorziet het plan in de toevoeging van 
een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 500 m2. 
Voor ontwikkelingen in de vorm van een terrein is 'in beginsel' geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling als het ruimtebeslag minder dan 500 m2 bedraagt. 
De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan worden of 
sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke 
besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische 
regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het 
om een functiewijziging gaat, moet worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang 
zodanige functiewijziging, dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke ontwik-
keling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag betrokken worden. 
 
Het initiatief dient te worden beschouwd als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is namelijk géén sprake 
van vestiging of uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf. Het plan maakt de realisatie van 
niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk. Voorts ziet het plan op de realisatie van meer dan 500 m2 (extra) 
bebouwing en/of meer dan 500 m2 gebruikswijziging van gronden.     
 
Behoefte: Bij het bepalen van de behoefte kan gebruik gemaakt worden van lange termijn prognoses 
over bedrijventerreinen voor het betreffende verzorgingsgebied in de komende 10 jaar. Alle ontwikke-
lingen van bedrijventerreinen in bestaande plancapaciteit die in de behoefte voorzien moeten worden 
meegewogen. Is er een kwantitatief overaanbod dan kan een planologische toevoeging om kwalitatieve 
redenen toch nodig worden geacht. Dat vergt wel een aanvullende motivering. Hoe meer de kwalitatie-
ve aspecten publiekrechtelijk geborgd zijn, des te makkelijker de motivering. Kwalitatieve redenen kun-
nen bijvoorbeeld zijn: 
 Het aanbieden van grote kavels die binnen de bestaande harde plancapaciteit niet realiseerbaar 

zijn.  
 Hogere milieucategorieën dan mogelijk binnen de bestaande harde plancapaciteit.  
Voor zover er leegstand is van bestaande bedrijfsgebouwen, moet onderzocht worden of de leegstand 
geen optie biedt voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Verder dient gemotiveerd te worden, dat de 
planologische toevoeging geen onaanvaardbare extra leegstand tot gevolg heeft. 
 
De behoefte aan bedrijfspercelen voor agrarische verwerkingsbedrijven vloeit voort uit de trend van 
grootschaliger agrarische bedrijven en specialisatie in de landbouw. Door deze schaalvergroting en spe-
cialisatie ontstaat een 'knip' in de keten tussen productie (agrarische bedrijven) en verwerking (aga-
rische verwerkingsbedrijven). Waar vroeger de boer zijn eigen producten (bijvoorbeeld) sorteerde, 
waste en verpakte, gebeurt dit meer en meer door daartoe gespecialiseerde bedrijven.  
Er is voorts een logische behoefte aan mogelijkheden om producten in de directe nabijheid van de agra-
rische bedrijven te (laten) verwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijze van transport van de pro-
ducten direct vanaf het land met grote landbouwvoertuigen (langzaam verkeer).   
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Mogelijkheid voor vestiging op bestaande bedrijventerreinen: De in de gemeente Noordoostpolder 
aanwezige bestaande bedrijventerreinen zijn minder (lees: grotendeels niet) geschikt voor de vestiging 
van agrarische verwerkingsbedrijven. Dit heeft vooral te maken met het ruimtebeslag van de bedrijven, 
de aard en ruimtelijke uitstraling van de bedrijvigheid, de aard van de transportbewegingen van en naar 
het bedrijf etc. De gemeente Noordoostpolder beschikt niet of nauwelijks over bedrijfsgronden binnen 
bestaand stedelijk geschikt, die geschikt zijn om plaats te bieden aan agrarische verwerkingsbedrijven.   
 
Conclusie 
De vestiging van agrarische verwerkingsbedrijven op voormalige agrarische bedrijfspercelen in het lan-
delijk gebied kan beschouwd worden als een gewenste ontwikkeling, waaraan de Ladder voor duurzame 
verstedelijking niet in de weg staat. Met de vestiging van deze bedrijven in het landelijk gebied is sprake 
van zorgvuldig ruimtegebruik. Vrijkomende agrarische bedrijfspercelen krijgen een nieuwe functie, 
waarmee leegstand wordt voorkomen. De bedrijvigheid heeft een sterke binding met het landelijk ge-
bied (transport van producten met landbouwvoertuigen over een korte afstand). Voorts is de aard en 
omvang van de aanwezige bebouwing minder geschikt voor plaatsing binnen het bestaand stedelijk 
gebied. Naar hun aard, omvang en uitstraling passen agrarische verwerkingsbedrijven niet goed op be-
staande bedrijventerreinen. Het gaat feitelijk om de uitbreiding van een bestaand bedrijf, dat een duide-
lijk binding heeft aan het landelijk gebied. Hoewel het geen 'grondgebonden' bedrijf betreft, ligt een 
verplaatsing naar een bedrijventerrein niet voor de hand. De toeleveranciers van het bedrijf en bevin-
den zich namelijk in het omliggende landelijk gebied. Bovendien is het bedrijf al enige tijd op de locatie 
aanwezig. De behoefte voor de uitbreiding volgt overigens uit een concreet knelpunt in de bedrijfsvoe-
ring.  
 
De Ladder voor duurzame verstedelijking staat niet in de weg aan vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen natio-
nale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan 
raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro. 

3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsvisie 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 de provincie heeft voor de 
toekomst. Het bijzondere verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie.  
 
In de visie staan de belangrijkste onderwerpen en ambities voor de toekomst van Flevoland. In de Om-
gevingsvisie wordt onderscheid gemaakt in kernopgaven en strategische opgaven. Deze opgaven heb-
ben een tijdshorizon van circa 10 tot 15 jaar. 
 
De 3 kernopgaven zijn: het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), krachtige Samenleving (soci-
aal-economische omgeving) en ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). De strategische opgaven 
zijn: duurzame energie, regionale kracht, circulaire economie, landbouw: meerdere smaken.  
 
Voor de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maken, zijn de opgaven: het verhaal van Fle-
voland, ruimte voor initiatief, circulaire economie en landbouw: meerdere smaken de opgaven waaraan 
bijdragen wordt.  
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De ontstaansgeschiedenis van de polder is terug te zien in de kwaliteiten. Flevoland is sterk in techniek, 
technologie en primaire productie, zoals pootaardappelen en biologische landbouw. Vanuit de lucht lijkt 
landbouw op elkaar, maar op het erf heeft elk bedrijf zijn eigen specialisatie, schaal en bedrijfsmodel. Er 
is veel variatie en deze neemt toe, van verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw.  
 
In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis de weg naar de prak-
tijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier brengt de provincie innovaties 
in praktijk. De provincie maakt geen verschil in de soort vernieuwing. Het is een vanzelfsprekend vervolg 
op de oorsprong van ´s werelds beste landbouwgebied. We werken aanvullend op andere agrarische 
hotspots in de omliggende regio’s. In Flevoland doen ontwikkelaars en agrarische ondernemers het 
samen. Door te doen, leren we en wat we leren dragen we uit: binnen en buiten Flevoland. 
 
Met dit plan is namelijk sprake van een particulier initiatief waarmee de kans wordt aangegrepen om 
nieuwe ontwikkelingen in de landbouw mogelijk te maken. Hiermee blijft het karakter van de provincie 
als landbouwprovincie behouden.  
 
Omgevingsprogramma Provincie Flevoland 
Op 27 februari 2019 is het Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Het Omgevingsprogramma is 
een verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en wil doen om te zorgen voor een goede 
leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te voeren beleid is en welke maatregelen of acties wor-
den ondernomen om de doelstellingen te kunnen bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de ontwikke-
ling, het gebruik en beheer van onder andere wegen, natuur en bodem: de 'fysieke leefomgeving'. 
 
De provincie Flevoland heeft behoefte aan meer mogelijkheden voor be-/verwerking van agrarische 
producten op of aansluitend aan het agrarisch erf. In principe zijn deze verwerkende activiteiten ook als 
agrarisch te beschouwen, totdat wordt overgegaan tot de vervaardiging van een product waarvoor de 
agrarische producten als grondstof dienen. Deze activiteiten horen niet meer thuis in het buitengebied. 
Het belangrijkste criterium voor de situering in het buitengebied is dan ook of de verwerkende bedrijfs-
activiteiten in het kader van een goede ruimtelijke ordening kunnen worden geschaard onder een direct 
verlengstuk van de agrarische activiteiten. 
 
Bij de beleidsontwikkeling voor grootschalige verwerking/ketenverlenging wordt onderscheid gemaakt 
in activiteiten die nog als agrarisch zijn te bestempelen en activiteiten die naar aard en omvang thuis-
horen op een bedrijventerrein, zoals een agrobusinesspark. Daarbij wordt gekeken of het zwaartepunt 
van de dominante bedrijfsactiviteiten ligt aan de agrarische kant van het productieproces (binding met 
het land) of aan de bedrijfsmatige bewerkingskant van het productieproces (zoals verpakken).  
 
In het voorliggende geval is sprake van een agrarisch verwerkingsbedrijf en daarmee een verlenging van 
de agrarische activiteiten, namelijk de directe vervolgstap op het verbouwen en rooien van het gewas. 
Onderhavig bedrijf heeft een sterke binding met het agrarisch gebied. Er worden geen agrarische pro-
ducten vervaardigd die als grondstof gaan dienen. Het betreft het verwerken van wortelen ten behoeve 
van de voedselproductie. Voor een nadere beschrijving van het productieproces wordt verwezen naar 
paragraaf 2.2. Hierin staat duidelijk beschreven dat de dominante bedrijfsactiviteiten aan de agrarische 
kant van het productieproces (binding met het land) liggen en niet aan de bedrijfsmatige bewerkings-
kant van het productieproces (zoals verpakken). 
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Het bedrijf is oorspronkelijk begonnen als teeltbedrijf. Vanuit daaruit is er ketenverlenging toegepast 
door de verwerking van de peen ook uit te voeren. In de loop der jaren is het bedrijf zich verder gaan 
specialiseren in de verwerking hiervan, waarbij er nog steeds sprake is met een sterke band met het 
agrarisch gebied. De producten worden bijvoorbeeld vanaf het agrarische land rechtstreeks naar het 
bedrijf gebracht. Een verplaatsing naar een bedrijventerrein is derhalve niet wenselijk vanwege zijn 
grote binding met het agrarisch gebied. Het realiseren van het bedrijf op een bedrijventerrein zou daar-
naast tot onnodige verkeersbewegingen leiden. 
 
Gelet op de aard van de werkzaamheden is het van belang dat het bedrijf een goede verbinding houdt 
met het land en is gekozen voor een vestiging in het landelijke gebied in plaats van op een bedrijventer-
rein. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de legalisatie en de uitbreiding van het agrarisch verwer-
kingsbedrijf aansluit bij het Omgevingsprogramma Provincie Flevoland.   
 
RO Visie Werklocaties Flevoland 
In de RO Visie Werklocaties, die 28 juni 2016 is vastgesteld, staat beschreven wat nodig is om te komen 
tot sterke werklocaties met toekomstwaarde in de provincie Flevoland. Belangrijkste reden voor deze 
visie is, dat er sprake is van een nieuwe realiteit: de afgelopen decennia is Flevoland sterk gegroeid. In 
de toekomst is de vraag echter minder groot dan in de vorige Visie Werklocaties Flevoland werd ver-
wacht. Daarnaast is er sprake van een kwalitatief andere vraag. Hierdoor beantwoordt het aanbod van 
nu regelmatig niet meer aan de vraag van vandaag en morgen. Met de Visie Werklocaties Flevoland 
wordt ingespeeld op deze nieuwe realiteit. 
 
Het agrarisch landschap van Flevoland staat de komende jaren onder druk. Er komt namelijk een flink 
aantal agrarische bedrijfslocaties vrij. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bedrijfsbeëindigers die 
geen opvolger hebben en door schaalvergroting. Bij de schaalvergroting blijft het gebruikte areaal gelijk, 
maar krimpt het aantal agrarische bedrijven. Het probleem speelt voornamelijk in de gemeente Noord-
oostpolder, waar tot 2020 ruim 90 hectare agrarische bestemming leeg komt te staan.  
Een oplossing voor de vrijkomende erven is bijvoorbeeld hergebruik of transformatie.  
 
In het onderhavige geval is sprake van een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie. Vestiging van een 
agrarisch verwerkingsbedrijf wordt beschouwd als een passende nieuwe invulling van dergelijke loca-
ties. Dit gelet op de binding van het bedrijf met het agrarisch gebied. Met deze nieuwe invulling wordt 
leegstand voorkomen. Het bestemmingsplan sluit hierdoor aan bij de RO Visie Werklocaties Flevoland.   
  
Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 
De Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 is door Gedeputeerde Staten 
van Flevoland vastgesteld op 27 juni 2008. In deze beleidsregel worden de criteria aangegeven wanneer 
Gedeputeerde Staten zienswijzen zullen indienen en voorts wanneer Gedeputeerde Staten voornemens 
zijn van deze bevoegdheden gebruik te maken. 
 
Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan kleinschalige 
niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en het vergroten van (voormalig) agrarische bouw-
percelen. Hierbij kunnen de bestaande activiteiten en functies niet gehinderd worden, het landelijk 
gebied niet verstedelijkt worden en moet het landschappelijk, milieutechnisch en verkeerskundig goed 
worden ingepast. Daarbij dienen de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven 
of verder versterkt te worden.  
 
Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de vergroting van (voormalig) agrari-
sche bouwpercelen en de ontwikkeling van niet agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten. Het 
gaat om de volgende voorwaarden: 
 Bij niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten moet de erfsingel behouden blijven of 

hersteld worden. 
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 De vergroting van het (voormalig) agrarische bouwperceel wordt landschappelijk ingepast, door 
middel van het herstellen of opnieuw aanplanten van de erfsingel. 

 De vorm van het (voormalig) agrarische bouwperceel dient te passen in het aanwezige landschap.  
 
Ook moet er rekening gehouden worden met de verkeerskundige inpassing. Hierbij geldt dat: 
 Voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalig) agrarische 

bouwperceel. 
 Er is bij voorkeur geen sprake van meer dan één uitrit. 
 Parkeren vindt plaats op het eigen (voormalig) agrarische bouwperceel. 
 De activiteiten zijn afgestemd op de aard en capaciteit van de weg waaraan het betreffende bouw-

perceel is gelegen.  
  
In het onderhavige geval is sprake van een agrarisch aanverwante activiteit. Door middel van het opne-
men van een voorwaardelijke verplichting in de planregels wordt geborgd dat de erfsingel wordt aange-
legd/hersteld en behouden blijft. Ten aanzien van de vorm van het agrarisch bouwperceel kan worden 
vastgesteld dat deze niet afwijkt van wat gebruikelijk is in de Noordoostpolder. 
 
Voor wat betreft de aspecten verkeer en parkeren wordt verwezen naar paragraaf 4.7 van deze toelich-
ting. De ontwikkeling levert geen strijd op met de beleidsnotitie 'Kleinschalige ontwikkelingen in het 
landelijk gebied'. 
 
Structuurvisie werklocaties (2011) 
De Structuurvisie werklocaties is een nadere concretisering van het Omgevingsplan 2006. Aangezien het 
Omgevingsplan is opgegaan in het Omgevingsprogramma, is het de vraag in hoeverre aan de Structuur-
visie werklocaties uit 2011 nog zelfstandige betekenis moet worden toegekend. Desalniettemin wordt 
hierna kort ingegaan op de Structuurvisie. 
 
In de Structuurvisie biedt de provincie de gemeenten een meer vastomlijnd kader voor een Gemeente-
lijke Visie op de Vestigings-locaties (GVV).  
 
1. Dit houdt het volgende in. 
 
  Er wordt inzicht verlangd in de bestaande en geplande omvang van bedrijvigheid. Per locatie dient 

aangegeven te worden welke locatietype(n) het betreft en welke typen bedrijven zich kunnen ves-
tigen. Hierover dient afstemming tussen de gemeenten plaats te vinden; 

 Voor het aanwijzen van vestigingslocaties moet de Ladder (eerst intensiveren en herstructureren, 
dan pas nieuwe locaties ontwikkelen) worden toegepast. Voor elke vestigingslocatie moet de lig-
ging, omvang en categorie worden aangegeven. 

 Daarnaast worden de gemeenten nadrukkelijk gevraagd te overwegen om een herstructurerings-
fonds en parkmanagement op nieuwe - en zo mogelijk op bestaande- bedrijventerreinen in te stel-
len. Eveneens wordt de gemeenten verzocht om het opstellen van een visie op zorgvuldig ruimte-
gebruik en ruimtelijke kwaliteit te overwegen; 

 De gemeenten wordt aanbevolen om in de Gemeentelijke Visie op de Vestigingslocaties (GVV) 
grondbeleid en beleid voor het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen op te nemen. 

 Het verdient het de voorkeur om de GVV in een structuurvisie neer te leggen. 
 
2. Zowel overschotten als tekorten aan bedrijventerreinen moet worden voorkomen. Hiervoor wor-

den, rekening houdende met de afweging in het kader van de Ladder, in samenwerking met de ge-
meenten afspraken gemaakt over de omvang van nieuw aan te leggen bedrijventerreinen en kan-
toorlocaties (formele werklocaties) afgezet tegen de marktvraag. Dit is voor de komende tijd neer-
gelegd in de provinciale Visie werklocaties Flevoland 2030+ waarmee de gemeenten akkoord zijn 
gegaan. 
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3. Naast de formele werklocaties zijn de informele werklocaties van belang. De provincie wil dat daar 

ruimte aan geboden blijft worden. Voor een eventuele provinciale rol bij informele werklocaties is 
meer inzicht nodig. Het gaat daarbij om onderzoek naar de ontwikkeling van informele werkloca-
ties. 

 
4. De provincie hecht nadrukkelijker aan (bestuurlijke) afstemming op bovengemeentelijke schaal. 

Voor afstemming wordt het Portefeuillehoudersberaad Economische Zaken benut waarin de porte-
feuillehouders Ruimte (kunnen) participeren als ruimtelijk-economische onderwerpen geagendeerd 
worden. 

 
Met de Visie op werklocaties Noordelijk Flevoland hebben de gemeenten Urk en Noordoostpolder in 
gezamenlijkheid een GVV vastgesteld. Met deze GVV is volgens de provinciale kaders inzicht geboden in 
de ontwikkelingen van bedrijvigheid binnen de gemeente Noordoostpolder. In de Visie op werklocaties 
wordt ingegaan op de wenselijkheid en mogelijkheid van realisatie van agrarische verwerkingsbedrijven 
in het landelijk gebied. Verwezen wordt naar paragraaf 3.3. De Visie sluit aan op de provinciale RO Visie 
Werklocaties Flevoland. Daarbij geldt dat in de Visie de Ladder voor duurzame verstedelijking is veran-
kerd en dat de gemaakte beleidskeuzes hierop zijn gebaseerd.  
 
Nu het onderhavige initiatief past binnen de Visie op werklocaties Noordelijk Flevoland, is daarmee 
tevens gezegd dat de Structuurvisie werklocaties (2011) niet in de weg staat aan het verlenen van pla-
nologische medewerking.  
 
Conclusie 
Het initiatief is in overeenstemming met de, gelet op het initiatief relevante, provinciale beleidskaders. 

3.3  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De 
Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten be-
schrijft. De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de 
gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de 
periode tot 2025. De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering 
van de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het 
landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. 
 
In de gemeente Noordoostpolder is in grote mate sprake van schaalvergroting. Van de oorspronkelijke 
1.600 agrarische erven in de Noordoostpolder zijn er door de schaalvergroting nog geen 1.000 over. Dat 
aantal daalt nog verder. Tot nu toe zijn vooral oorspronkelijke erven vrijgekomen met weinig extra be-
bouwing, maar dat gaat de komende jaren veranderen wanneer ook erven vrijkomen die al eens zijn 
uitgebreid en waarvan de erfsingel vaak ontbreekt. Het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit van 
deze vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab's) blijkt een grote uitdaging. 
De meeste vab's zijn uitermate geschikt voor de uitoefening van niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in de 
lichte milieucategorieën, kleinschalige voorzieningen, recreatie en alternatieve woonvormen zoals 'rood 
voor rood'. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld om negatieve effecten te vermijden met betrek-
king tot de (ontwikkeling van de) kernen en de mogelijk negatieve effecten op omliggende bedrijven. De 
uitvoering van het beleid zal nadrukkelijk worden gemonitord en indien nodig zal het beleid worden 
bijgesteld.  
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Agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering onder andere rendabel houden door werkzaamheden op te pak-
ken die in het verlengde daarvan liggen: er is dan sprake van ‘ketenverlenging’. Te denken valt aan de 
opslag en/of het schonen en verwerken van agrarische producten van de betreffende agrariër zelf maar 
ook van producten van andere, nabijgelegen agrarische bedrijven.  
 
De gemeente biedt daarom ruimte aan ketenverlenging op agrarische erven. Daaraan wordt een aantal 
randvoorwaarden gesteld: 
 aansluiting bij de karakteristiek van de polder: landschappelijke inpassing door behoud dan wel (bij 

erfuitbreiding) opnieuw aanplanten van erfsingels en aandacht voor kleur van gebouwen; 
 uitbreiding kan tot maximaal 3,0 hectare (bruto) of tot maximaal 6,0 hectare als 2 erven kunnen 

worden samengevoegd (zie onder ‘Verruimen van agrarische erven’). Als bedrijven verder door wil-
len groeien kan dit op de gemengde bedrijventerreinen bij Emmeloord. De grote maat van dergelij-
ke bedrijven maakt vestiging op de lokale bedrijventerreinen bij de dorpen ongewenst, omdat ze 
landschappelijk gezien in geen verhouding staan tot de geringe afmetingen van de dorpen; 

 geen belemmeringen voor bewoners: maximaal categorie 3.1. en zo nodig maatregelen om hinder 
te beperken; 

 een geringe verkeersaantrekkende werking of garanties van een goede ontsluiting/bereikbaarheid. 
 
De ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van een bedrijf van meer dan 3,0 hectare (bruto). 
Gelet op de binding met het landelijk gebied en het ruimtebeslag van de activiteiten, ligt vestiging op of 
verplaatsing naar een bedrijventerrein niet voor de hand of is dit niet mogelijk en wenselijk, gelet op de 
beschikbaarheid van bedrijfskavels en de schaal van de bedrijventerreinen. Door middel van het opne-
men van een voorwaardelijke verplichting in de planregels wordt geborgd dat de erfsingel wordt aange-
legd/hersteld en behouden blijft. 
 
De ter plaatse toegestane activiteiten zijn te beschouwen als activiteiten die naar aard en invloed op de 
omgeving passend zijn in het landelijk gebied en verenigbaar zijn met woonfuncties in de omgeving van 
het projectgebied. Het bestemmingsplan kent geen beperking ten aanzien van de ter plaatse toegestane 
categorieën van bedrijvigheid. In de begripsomschrijvingen (planregels) zijn de activiteiten echter der-
mate afgekaderd, dat geen vanuit milieuhygiënisch oogpunt sterk belastende activiteiten mogelijk wor-
den gemaakt. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar paragraaf 4.2 (milieuzonering). Voor 
wat betreft de aspecten verkeer en parkeren wordt verwezen naar paragraaf 4.7 van deze toelichting. 
Het initiatief is passend binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie. 
 
Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland 
De Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland is door de gemeenteraad vastgesteld op 22 december 2017. 
De Visie Werklocaties biedt de kaders en uitgangspunten voor een zorgvuldige ontwikkeling van- en een 
goede ruimtelijke ordening voor de bedrijfslocaties in Noordelijk Flevoland, bestaande uit de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk. 
 
Noordelijk Flevoland zit post-crisis economisch weer in de lift. Bedrijven groeien en investeren, de 
werkgelegenheid stijgt en het algehele ondernemerssentiment is positief. 
 
In de visie wordt aangegeven dat agrariërs hun bedrijfsvoering onder andere rendabel kunnen houden 
door werkzaamheden op te pakken die in het verlengde daarvan liggen: er is dan sprake van ketenver-
lenging. Dit kan zowel als nevenactiviteit of als hoofdactiviteit. Te denken valt aan opslag, en/of het 
schonen en verwerken van agrarische producten van de betreffende agrariër zelf of van producten van 
andere agrarische bedrijven.  
Deze activiteiten zijn zo verbonden met de agrarische keten, dat vestiging op een regulier bedrijventer-
rein onlogisch is.  
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Deze bedrijven worden wat betreft uitbreidingsmogelijkheden gelijk gesteld aan volwaardige agrarische 
bedrijven. Dat betekent dat een erf kan uitbreiden tot 3 hectare (bruto) en afhankelijk van de ruimtelijk 
ligging kan verdubbelen tot 6 hectare, wanneer twee erven samengevoegd kunnen worden. 
 
In het voorliggende bestemmingsplan is sprake van ketenverlenging, namelijk de verwerking en bewer-
king van agrarische gewassen. Het gaat hierbij om een hoofdactiviteit, aangezien op het perceel geen 
activiteiten meer plaatsvinden die direct betrekking hebben op de teelt van gewassen of het houden van 
dieren. De ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van een bedrijf van meer dan 3,0 hectare 
(bruto). De ontwikkeling past daarmee binnen de Visie op werklocaties.   
 
Conclusie 
Het initiatief is in overeenstemming met de, gelet op het initiatief relevante, gemeentelijke beleidska-
ders. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Mer-beoordeling 

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan plan-
mer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Be-
sluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet 
het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het bestemmingsplan planmer-plichtig (onderdeel C en D), projectmer-plichtig (onderdeel C) of 
mer-beoordelingsplichtig (onderdeel D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempel-
waarden opgenomen. 
 
Agrarische aanverwante (hulp)bedrijven zijn niet genoemd in de bijlagen bij het Besluit m.e.r. In onder-
deel D is wel een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Gelet op de aard van dit plan, namelijk een 
agrarisch en daarmee sterk landelijk georiënteerd project, kan dit niet als stedelijk ontwikkelingsproject 
worden aangemerkt. Het is daarmee niet nodig om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.  
 
Overigens heeft de toets aan de omgevingsaspecten, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, in voldoende 
mate aangetoond dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen aan de orde zijn, gelet op de aard en 
relatief kleine omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de potentiële effecten. 

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 milieuzone-
ring' (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhin-
der 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 agrari-
sche 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.  
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De aanvaardbaarheid van het woonklimaat is afhankelijk van de verwachting. Deze norm ligt in een 
rustige woonwijk anders dan in een gemengde omgeving. Het plangebied ligt in een overwegend agra-
risch lint, waarin bedrijven en (bedrijfs)woningen naast elkaar liggen. Dit is een gemengd gebied. In dit 
bestemmingsplan wordt een verwerkingsbedrijf van agrarische producten mogelijk gemaakt. Een ver-
werkingsbedrijf van agrarische producten valt in milieucategorie 3.1, waarbij een richtafstand van 30 
meter geldt. Binnen deze afstand vanaf het plangebied zijn woningen van derden aanwezig (Uiterdij-
kenweg 10a). 
 
De richtwaarde in het kader van een ruimtelijke beoordeling op basis van de VNG-brochure bedraagt 50 
dB(A) als etmaalwaarde in gemend gebied. De inrichting betreft een bestaande inrichting, vallend onder 
de werking van het Activiteitenbesluit. Gezien de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting is en was arti-
kel 2.17, lid 5 van toepassing (Activiteitenbesluit agrarisch). Op grond hiervan mag het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen (woningen) als gevolg van de vast opgestelde 
toestellen en installaties niet meer bedragen dan 45 dB(A) Daarbij is een afwijkende etmaalperiode van 
toepassing (verlengde dagperiode van 06.00-19.00 uur, nachtperiode van 23.00-06.00 uur). 
 
Onder andere omdat er sprake is van een bestaande inrichting, kan in de ruimtelijke beoordeling bij het 
toetsingskader van het Activiteitenbesluit worden aangesloten. Omdat in het onderhavige geval dit 
toetsingskader vanwege de vast opgestelde toestellen en installaties 5 dB strenger is dan de 
VNG-richtwaarde voor gemend gebied, kan worden gesteld dat er enerzijds sprake is van een blijvend 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van bestaande woningen van derden. Anderzijds wordt 
de inrichting niet belemmerd. Het huidig toetsingskader van het Activiteitenbesluit blijft van toepassing. 
Tot slot is het bedrijf voornemen om het geluidsklimaat in de toekomstige situatie te verbeteren door 
betere geluidsisolatie toe te passen en een groot deel van de geluid intensieve activiteiten naar de ach-
terkant van het erf te verplaatsen, zodat er aan de voorkant van het bedrijf minder geluidsdruk ervaren 
zal worden. 
 
Omdat er in het ruimtelijk spoor nu rekening wordt gehouden met het toetsingskader van het Activitei-
tenbesluit, is op grond van hiervan geen akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit vanwege het feit dat er in 
de periode van 19.00-06.00 uur niet meer vrachtverkeersbewegingen zullen plaats vinden dan 4 stuks 
(aansluitend bij artikel 1.11 van het Activiteitenbesluit). 

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 
Voor dit plan is de digitale watertoets doorlopen (d.d. 22 maart 2019, dossiercode 20190322-37-20159). 
Op basis van deze toets dient de normale procedure gevolgd te worden. Dit houdt in dat actieve be-
trokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland noodzakelijk is. Als basis hierop is een uitgangspuntennotitie 
opgesteld. De watertoets is als bijlage 2 toegevoegd.  
 
De relevante voorwaarden voor het plan zijn in de uitkomst van de watertoets onder 7 streefbeelden 
gerangschikt op basis van 3 waterthema's: Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water. In het toets-
resultaat zijn de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot deze thema's weergegeven. In deze pa-
ragraaf zijn de belangrijkste conclusies op het gebied van deze 3 thema's met betrekking tot dit plan 
uiteengezet. 
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Wateroverlast 
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied voldoet 
aan de vastgestelde normen. 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. 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. In dit geval neemt het verhard oppervlak ten opzichte van de vergunde 
situatie toe met circa 2.400 m2 . 
 
De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 2013 door het 
waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling van de beleidsregel is de situatie van het 
beheergebied op dat moment het referentiekader geworden oftewel de nulsituatie. De compensatie-
plicht geldt zodanig voor de netto toename van het verhard oppervlak voor een bouwvlak sinds begin 
2013.  
 
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ont-
wikkeling netto met circa 2.400 m2 toe. Op het perceel vinden een aantal fysieke ingrepen plaats.  
 Ten eerste wordt de loods (circa 520 m2) aan de voorzijde van het perceel gesloopt. De vrijgekomen 

gronden worden verhard. Per saldo is hier geen sprake van een toe- of afname aan verharding.  
 Ten tweede wordt een tweede loods midden op het perceel gesloopt en vervangen door een nieu-

we loods met nieuwe erfverharding. Tevens wordt de bestaande bassin hier verwijderd. De nieuw 
te bouwen loods en erfverharding komt vervolgens op gronden die reeds verhard zijn en gedeelte-
lijk op gronden die nog onverhard zijn. Hier is sprake van een netto toename van 2.400 m². 

 Ten derde wordt achterop het perceel een nieuwe bassin van circa 300 m2 gerealiseerd op nog 
onverharde gronden. Per saldo is geen sprake van een toename aan verharding.  

 
Omdat de toename kleiner is dan 2.500 m2 is geen compensatie noodzakelijk. Daarnaast wordt een klein 
gedeelte (á 73 m2) van de bestaande sloot gedempt. Dit betreft een erfsloot en hoeft niet gecompen-
seerd te worden. De bestaande sloot wordt richting het zuiden verlegd. De totale toename aan opper-
vlaktewater bedraagt circa 460 m2. Voor de wijzigingen wordt een watervergunning aangevraagd in het 
kader van de Waterwet en Keur waterschap Zuiderzeeland 2017. De toename aan oppervlaktewater kan 
in de toekomst gebruikt worden als compenserende waterberging indien het erf in de toekomst verder 
verhard gaat worden.  
 
Goed functionerend watersysteem (WF) 
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het be-
heergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewater-
waterregime (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 anti-
ciperen op en reageren in extreme situaties. 
 
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewens-
te peil) verslechtert door het project niet. Ook het streefpeil blijft ongewijzigd. Het project heeft geen 
nadelige gevolgen voor (grond)water in de omgeving. 
 
Voor de bestaande kavelinrichting geldt dat deze begin jaren '90 is ontstaan. Vooralsnog is onbekend of 
voor de huidige kavelsloten destijds een watervergunning is afgegeven.  
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Schoon water 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een ecologisch gezond 
watersysteem. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor. In het 
ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. 
Aansluitend op het plangebied komen watergangen voor, de nieuwe watergang wordt hierop aangeslo-
ten. Er worden bij eventuele bouwwerkzaamheden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dak-
goten) gebruikt. 
 
Afvalwater 
In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel. Hemelwater van 
nieuwe bebouwing en erfverharding wordt direct in oppervlaktewater geloosd, de kwantitatieve afvoer 
van hemelwater neemt als gevolg van dit project niet significant toe. Het spoelwater afkomstig van de 
bedrijfsvoering blijft ongewijzigd en wordt hergebruikt. Het spoelwater wordt gerecirculeerd en niet in 
oppervlaktewater geloosd. Voor de afvoer van afvalwater afkomstig van het kantoor/kantine wordt een 
nieuwe Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) aangelegd waaruit in oppervlaktewater wordt 
geloosd.  
 
Wateradvies 
Het waterschap Zuiderzeeland heeft in het kader van het overleg op het voorontwerpbestemmingsplan 
wateradvies uitgebracht, de opmerkingen zijn verwerkt in de waterparagraaf. 

4.4  Geluid 
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en indu-
strie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom spoorwegen en wegen met 
een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 
geluidzones van toepassing. Als er geluidgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden 
toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de nor-
men. 
 
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Uiterdijkenweg. Dit bestemmingsplan stelt geen nieu-
we geluidgevoelige functies voor. Er ontstaan dan ook geen strijdigheden met de Wgh. Wat betreft 
geluid zijn dan ook er geen belemmeringen voor dit 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. Ter plaatse van locaties die 
verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden 
uitgevoerd.  
 
In de huidige situatie is het perceel al in gebruik ten behoeve van de huidige en beoogde bedrijfsvoering. 
Hier vinden geen wijzigingen aan plaats. Gezien het huidige functiegebruik in het plangebied is het aan-
nemelijk dat de bodem geschikt is ten behoeve van het functiegebruik. Het omgevingsaspect bodem 
vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling die in dit bestemmingsplan centraal staat. Als 
gevolg van dit bestemmingsplan treden dan ook geen (extra) risico's voor de volksgezondheid op.  
 
Voor de volledigheid is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 3 toe-
gevoegd. Het verkennend bodemonderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit 
onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot ver-
ontreiniging. 
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Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 
van bodemverontreiniging. De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie 
bevatten enkele stoffen verhoogd t.o.v. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten gehalten 
overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex waarde (>0,5) niet en geven daardoor geen directe 
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Vanuit dit 
aspect bestaan dus geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. 

4.6  Luchtkwaliteit 
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 
tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdi-
oxide (NO2) gehanteerd. 
 
Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe omge-
ving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 16 µg/m3 en een gemiddelde 
concentratie stikstofdioxide (NO2) van 9 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaarge-
middelde concentratie vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit. 
 
Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de verslechte-
ring van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% van de 
grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een verslechte-
ring van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van het aantal verkeersbewegingen in 
een gebied.  
 
Op basis van de kentallen van het CROW (Publicatie 317) heeft het bedrijf een theoretische verkeersge-
neratie van 3,9 tot 5,7 motorvoertuigen per etmaal per 100 m2 bvo. Voor de 2.330 m2 extra opslag-
ruimte zou dit neerkomen op 91 tot 133 mvt/etmaal. Op basis van de NIBM-rekentool van het ministerie 
draagt deze verkeerstoename niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit 
vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 

4.7  Verkeer en parkeren 
In de toekomstige situatie kan gebruik gemaakt worden van de bestaande ontsluiting. Deze ontsluiting 
levert namelijk een verkeersveilige situatie op. Er is voldoende vrij zicht op de Uiterdijkenweg. De weg 
heeft voldoende capaciteit om de verkeersgeneratie met betrekking tot het plangebied op te vangen. 
Het bedrijf aan de Uiterdijkenweg bevind zich op circa 1.200 meter van de provinciale weg N351 (Kuin-
derweg). De Uiterdijkenweg betreft een brede weg waarop het voor vrachtwagens mogelijk is om elkaar 
te passeren zonder daarbij in de berm te komen. Daarnaast kent de Uiterdijkenweg een groter verzor-
gingsgebied voor de ontsluiting van (agrarische) bedrijven. Een toename van verkeer zal geen proble-
men opleveren voor de Uiterdijkenweg , gezien de vorm, functie en gebruik van deze weg. Ter plaatse 
van het bedrijf is een brede inrit aanwezig waardoor het vrachtverkeer eenvoudig het bedrijf op kan 
rijden en geen onnodig hinder hoeft te veroorzaken voor overige weggebruikers.  
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Op het jaargemiddelde zullen de verkeersintensiteiten zeer laag zijn, maar tijdens de oogstperiode zal 
de intensiteit fors toenemen. Het aantal verkeersintensiteiten zal toenemen vanwege de aanvoer van 
penen. Na opslag zal het product in de loop van het jaar geleidelijk gedistribueerd worden. Dit betekend 
dat het gemiddeld aantal verkeersbewegingen redelijk laag en constant zal zijn. Naar schatting zal dit 
aantal mvt gemiddeld 7 per dag zijn. De beoogde uitbreiding van het bedrijf komt meer tot uitdrukking 
in groei qua verpakkingsmogelijkheden dan in de toename van het aantal verkeersbewegingen ter 
plaatse. Er is derhalve sprake van een verkeersveilige bedrijfssituatie.  
 
Aan de voorzijde van het terrein is een parkeerterrein aanwezig. Op het terrein is voldoende ruimte om 
te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Volgens het gemeente parkeerbeleid wordt bij het op-
stellen van bestemmingsplannen in de regels verankerd dat voldaan moet worden aan de parkeernor-
men van de gemeente. In dit bestemmingsplan is dit geregeld in artikel 6. De gemeentelijke Nota Par-
keernormen Noordoostpolder vormt daarbij het toetsingskader. Op deze manier is gewaarborgd dat er 
in de toekomst geen parkeerknelpunten ontstaan. 

4.8  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 beheersverorde-
ning beschermd middels dubbelbestemmingen.  
 
Op het plangebied is in dit geval geen dubbelbestemming van toepassing. Op basis van de beleidskaart 
(zie figuur 4.1) geldt een middelhoge archeologische verwachting. Volgens het beleid dient bij ingrepen 
dieper dan 50 centimeter en groter dan 5.000 m2 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. In 
dit bestemmingsplan is daar geen sprake van. Archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Wel 
wordt in dit bestemmingsplan de dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 
WA-6 opgenomen. Bij ingrepen groter dan 5.000 m2 en dieper dan 50 centimeter is archeologisch on-
derzoek nodig. Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. 
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Figuur 4.1  Uitsnede archeologie kaart  

4.9  Cultuurhistorie 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgeno-
men moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is 
gehouden.  
 
Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn karakteristie-
ke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de laanbeplantingen en verkavelingspatro-
nen. In dit geval worden de huidige verkavelingspatronen en erfsingels gerespecteerd en worden ken-
merkende erfsingels hersteld. Zo worden de aanwezige karakteristieken gerespecteerd. In de huidige 
situatie is voor dit specifieke perceel nooit de eis gesteld om deze in te passen in de voor het landschap 
kenmerkende erfsingels. Derhalve wijkt de huidige kavelinrichting af van de karakteristieke regelmatige 
kavelstructuur. Deze situatie is begin jaren '90 ontstaan. De bebouwing staat nu onafgeschermd in het 
landschap. 
 
Om dit te waarborgen is een voorwaardelijke verplichting in de regels van dit bestemmingsplan opge-
nomen. Het is niet noodzakelijk om andere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische 
waarden te stellen. 
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4.10  Ecologie 
Toetsingskader 
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van na-
tuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetge-
ving. 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 vrijstel-
lingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. 
 
Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn door de Minister van Eco-
nomische Zaken aangewezen gebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie-
den. Daarnaast bestaat het Natuur Netwerk Nederland (NNN) uit gebieden die worden aangewezen in 
de provinciale verordening. Binnen de NNN-gebieden mogen in beginsel geen ruimtelijke ontwikkelin-
gen plaatsvinden. 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. Het dichtstbij-
zijnde Natura 2000 gebied de Weerribben ligt op circa 2,3 kilometer. Binnen dit Natura 2000 gebied zijn 
stikstofgevoelige habitats aanwezig. Gezien de aard en omvang van de voorgestelde ontwikkelingen kan 
worden gesteld dat dit project geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft. 
Een projectspecifiek onderzoek in de vorm van een stikstofberekening wordt op dit moment uitgevoerd 
en aan een volgende versie van het bestemmingsplan toegevoegd. De berekening wordt uitgevoerd met 
AERIUS Calculator (versie 2019).  
 
Soortenbescherming 
Om het gebouw te kunnen realiseren worden een tweetal gebouwen met een oppervlakte van 800 m2 
en 520 m2 gesloopt. De gebouwen kunnen geschikt zijn voor beschermde diersoorten. Daarom is een 
ecologisch onderzoek uitgevoerd. Deze is als bijlage 4 toegevoegd.  
 
Het voorkomen van en negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels 
is het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vo-
gels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Mogelijk vliegen en foerageren er vleer-
muizen. 
 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Het 
voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. Verder komt de rugstreeppad mogelijk 
in het water van het plangebied voor. Daarom is hiervoor een nader onderzoek uitgevoerd. Dit onder-
zoek is als bijlage 5 toegevoegd. Tijdens het onderzoek zijn er geen rugstreeppadden en daarbij be-
schermde functies voor de rugstreeppad aangetroffen binnen het plangebied. Bij uitvoering van de 
voorgenomen werkzaamheden zal de Wet natuurbescherming voor de rugstreeppad niet overtreden 
worden. Een ontheffing is daarom niet aan de orde.  
 
Vanuit het aspect ecologie bestaan geen belemmeringen voor het bestemmingsplan. 
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4.11  Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en ver-
voer 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 Be-
sluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Uit de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig 
zijn die invloed hebben op het plangebied. Ook ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risico-
bronnen die op grotere afstand liggen. Vanuit het aspect externe veiligheid bestaan geen belemmerin-
gen voor het bestemmingsplan. 

4.12  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, straal-
paden 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 klei-
nere, 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 

Bedrijf – agrarisch verwerkingsbedrijf 
Onder deze bestemming zijn de regels opgenomen binnen welke een agrarisch verwerkingsbedrijf ter 
plaatse mag functioneren en bouwen.  
 
De systematiek van de SVBP laat niet toe dat een bestemming wordt opgenomen ten behoeve van een 
functie die wordt geschaard onder een andere hoofdgroep van bestemmingen. Aangezien een agrarisch 
verwerkingsbedrijf niet voorkomt op de functielijst bij de SVBP2012 is, overeenkomstig de systematiek 
van de SVBP, aansluiting gezocht bij de hoofdgroep die het meest van toepassing is.  
Onder de hoofdgroep 'Agrarisch' moeten bedrijven worden geschaard die zijn gericht op het voort-
brengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren. Agrari-
sche verwerkingsbedrijven (zoals gedefinieerd in de planregels) houden zich niet bezig met het telen van 
gewassen en/of het houden van dieren. Gelet hierop is aansluiting gezocht bij de hoofdgroep 'Bedrijf'.  
 
In het plangebied wordt een agrarisch aanverwant bedrijf toegestaan. Het bedrijfsperceel heeft daarom 
de bestemming 'Bedrijf - agrarisch verwerkingsbedrijf'.  
 
De gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Buiten het bouwvlak bestaan beperkte 
mogelijkheden voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen. De goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebou-
wen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8,5 en 11 meter.  
 
Daarnaast wordt middels een voorwaardelijke verplichting de uitvoering en het in stand houden van de 
landschappelijke inpassing gewaarborgd.  
 
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-6  
Ten behoeve van mogelijk voorkomende archeologische waarden in het plangebied is de bestemmings-
plan 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-6', conform het archeologisch beleid van de 
gemeente Noordoostpolder, opgenomen. Bij ingrepen groter dan 5.000 m2 en dieper dan 50 centimeter 
is archeologisch onderzoek nodig.  
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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 voorontwerpbe-
stemmingsplan 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. Uitein-
delijk 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 haal-
baarheid) 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 bouw-
plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de 
gemeente in beginsel samen met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan 
kan worden afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. 
Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn. 
 
Het bestemmingsplan maakt bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk. In de Wro is op-
genomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in 
beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden. 
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Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Met 
deze overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. 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 noodzake-
lijk. De gemeenteraad besluit bij de vaststelling van het plan dat de vaststelling van een exploitatieplan 
niet nodig is.   
 

  





               bijlagen                                               
bij de toelichting
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schok betonnen schuur van de tweede 
serie en de pac/11erswo11ing type L hebben een 
af wijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
geboull'd, /7 augustus/964 (fotoJ. V. Potuyt). 

was de afstand tussen de pachterswoningen in alle gevallen 45 meter (15 meter weg
breedte plus twee maal de rooilijnafstand van 15 meter).41 Steeds werd ernaar gestreefd 
de woningen en de koestallen op het zuiden te oriënteren. Voor de ligging van de schuren 
waren er in feite slechts twee mogelijkheden: loodrecht op of evenwijdig aan de weg. 
Alleen op scheve kavels deden zich uitzonderingen voor. Indien een vrijstaande pach
terswoning dezelfde dakhelling had als de erbij behorende schuur, werden beide gebou
wen zodanig geplaatst dat de nokken parallel liepen. Hadden de daken van schuur en 
woning ieder hun eigen schuinte dan werd ervoor gekozen deze gebouwen haaks op el
kaar te plaatsen. Door het gebruik van dezelfde dakbedekking (rode pannen) werd dan 
toch geprobeerd enige samenhang aan te brengen.42 

Windsingels 

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directie van de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen 
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig 
bovenscherm op het boerene1f van een 
akkerbouwbedrijf van 48 hectare,juni 1955 
(foto Van Wijk). 
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op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden 
versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het 
polderlandschap kunnen worden.44 

Voor de breedte en de invulling van de windsingels hield men in de Noordoostpolder 
nadrukkelijk rekening met de inzichten van Bijhouwer. De breedte was trouwens niet 
alleen afhankelijk van de grootte en de ligging van een bedrijf, maar ook van de plaats 
van boomgaard en moestuin op het erf. Op de grote bedrijven waren de singels aan de 
noord- en westzijde maximaal 7 meter en aan de oostzijde maximaal 5 meter breed. Op 
de kleinere bedrijven waren de maten respectievelijk 5 en 3 meter. Lag de boomgaard 
van grote bedrijven aan de oostzijde dan werd daar een singelbreedte van 3 meter aan
gehouden. Voor de zuidzijde van alle erven hanteerde men singels van ten hoogste 3 me
ter. Wanneer de zuidzijde van een erf langs de weg lag, werd aan die zijde slechts een 
singel geplant langs de boomgaard. Langs de moestuin kwam aan de wegzijde alleen 
een circa 1,50 meter hoge heg. Voor het woonhuis werd de beplanting onderbroken, om 
zo de bewoners vrij uitzicht te geven.45 

De hoofdsoorten van de windsingels, die op den duur de boometage moesten vormen, 
kwamen overeen met die van de wegbeplantingen. Soberheid in de keuze van de soorten 
gold in de polder als een algemeen uitgangspunt. Volgens Overdijkink, de schrijver van 
de toelichting van het Algemeen Beplantingsplan, zou hierdoor een evenwichtig land
schapsbeeld verkregen kunnen worden "dat de monumentaliteit van de wijdte- de verte 
- in zich draagt".46 Feitelijk wilde men door soberheid vooral de aanplant van exotische
bomen en struiken tegengaan. In navolging van opvattingen van Bijhouwer voelde men
wel voor enige differentiatie bij de houtsoortenkeuze op basis van de bodemgesteld
heid.47 Zo plantte men in het oosten van de polder in de singels veel eik, in het midden
nogal wat es, in infiltratiegebieden de snelgroeiende wilg, nabij Urk en Creil iep en ten
zuidwesten van Nagele veel populier. Tien tot twintig populieren kwamen trouwens in
elke singel voor. Ze moesten de boomschermen snel hoogte geven.48 

Naast de hoofdhoutsoorten werden in de singels eik en esdoorn aangeplant. Dit waren



P. Kelder, 1971. 

soorten die ook als hakhout dienst zouden kunnen doen en die in de samenstelling van 
de windsingels enige afwisseling brachten. Als struiken koos men voor soorten die scha
duw goed verdroegen, zoals veldesdoorn, haagbeuk en beuk, en bloeiende planten, zoals 
vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn en meidoorn.49 

De aanleg van beplanting op de eerste boerenerven vond plaats in het plantseizoen 
1942/ 1943 (herfst 1942-Iente 1943). 50 Toen kregen elf erven een windsingel. Door gebrek
aan jonge bomen en struiken moest de overige beplanting van de erven worden uitge
steld tot het voorjaar van 1944.51 Wel werden in de tweede helft van 1943 beplantings
plannen gemaakt voor alle tot dan toe gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde ont
ginningsboerderijen.52 De aanleg en het onderhoud van erfbeplantingen zette zich
gedurende de laatste twee bezettingsjaren moeizaam voort.53

Na 1945 werden de beplantingsactiviteiten met kracht ter hand genomen en werd ook de 
groei van bomen en struiken op verschillende bodemsoorten nauwlettend gevolgd. De 
houtgewassen werden daartoe zelfs enige tijd nauwkeurig opgemeten en gefotogra
feerd. 54 Voordat de singel kon worden aangelegd werd de grond tot een diepte van on
geveer 30 centimeter mechanisch bewerkt. Daarna werden in een plantverband· van 80 
bij 100 centimeter de verschillende houtsoorten gepoot. Dit plantverband werd onder 
andere aangehouden met het oog op mechanische onkruidbestrijding. De helft van het 
plantmateriaal bestond uit de zo even genoemde houtsoorten, de andere helft uit zwarte 
els. De els moest ertoe bijdragen dat de singel zich zo spoedig mogelijk sloot, waarna de 
els in de loop der jaren kon worden verwijderd. Bij de aanplant van de hoofdhoutsoor
ten, waarvoor men zoveel mogelijk uit eigen kwekerij afkomstige twee- en driejarige 
stekken gebruikte, werd rekening gehouden met een eventuele dunning in de toekomst.55 

Binnen de singels 

Op de erven werden naast windsingels ook hagen en struiken geplant. Ze vormden de 
scheiding tussen moestuin, siertuin, boomgaard en werkerf. De precieze indeling van 
een erf werd door de Directie van de Wieringermeer bepaald na overleg met de pachter. 
De Directie wenste namelijk dat iedere boerderij gelegen zou zijn op een doelmatig in
gedeeld erf. Hierdoor kon een moderne, rationele bedrijfsvoering worden bevorderd. 
Voor ieder boerenerf werden de afspraken over de verdeling van de verschillende be
stemmingen op een tekening vastgelegd. De ontwerparbeid voor de boerenerven lag 
voor een belangrijk deel in handen van ing. P. Kelder, een landschapsarchitect van 
Staatsbosbeheer die deel uitmaakte van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de 
Directie van de Wieringermeer. 56 

De kosten van de aanleg van hagen en struiken werden gedragen door de Directie. Voor 
het plantwerk deed men net als bij de singels een beroep op arbeiders die betrokken 
waren bij de ontginning van de polder. Wat betreft de planten werd zoveel mogelijk aan
gesloten bij de soorten die ook bij andere polderbeplantingen werden toegepast. Veld
esdoorn, meidoorn, beuk en haagbeuk kwamen het meeste voor. Daarnaast werd ook 
gewone liguster aangeplant. 
Een lage heg bestond in het algemeen uit een rij struiken, die op korte afstand van elkaar 
waren geplant, dat wil zeggen drie à vier stuks per strekkende meter. Bij de hogere heg-
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gen, zoals bijvoorbeeld rond de boomgaard, werden de struiken in twee rijen op ruimere 
afstand van elkaar, zo'n 50 centimeter, gepoot. De struiken konden daardoor wat meer 
uitgroeien. Soms werd als afscheiding een snel groeiend singeltje van els en later weg te 
kappen struiken geplant.57 

De aanleg van boomgaard, moestuin en siertuin was een zaak van de pachters. Voor de 
aanplant van fruitbomen konden zij terugvallen op een advies van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij.58 De moestuin werd veelal naar eigen inzicht aangeplant. Groen
ten en kruiden waarmee men van oudsher vertrouwd was, maakten het leeuwendeel uit 
van hetgeen werd verbouwd.59 

Als aanzet voor de siertuin kregen de boeren van de Directie van de Wieringermeer 25 
grove sierheesters.60 De Directie hoopte dat de boeren hun siertuinen zouden afstem
men op het landschap van het nieuwe land en zo zouden inrichten dat er weinig onder
houd nodig was: 

"Daar de tuinen in een polderlandschap liggen, een landschap met over het algemeen 
sprekende kleuren, rechte lijnen en een strakke, eenvoudige beplanting, behoren ook 
de tuinen zich hierbij aan te passen. Rotspartijen, slingerpaden en andere 'ornamen
ten' zijn hier niet op hun plaats. De opzet dient eenvoudig te zijn, zo eenvoudig zelfs 
dat de tuin gedurende de drukke oogstperiode nog in een verloren uurtje kan worden 
onderhouden. De hoofdmotieven in de tuin moeten worden gevormd door een groot 
gazon, wat heestergroepen, enkele bomen en een rand van vaste planten, rozen en/ of 
zaaibloemen. De keuze van de te gebruiken soorten kan eenvoudig zijn; exoten en 
vooral een overmaat van coniferen dient te worden vermeden:'61 

De Directie van de Wieringermeer dacht bij de vormgeving van de siertuin in de Noord
oostpolder niet aan nieuwe versies van de drie traditionele boerentuintypen. Ze voelde 
dus geenszins voor een 'versierde' nutstuin, noch voor boerentuinen in een formele of 
een landschapsstijl.62 Ook de aanleg van tuinen die bij stadswoningen of villa's gebrui
kelijk waren, kon haar instemming niet wegdragen. De ideale siertuin in de Noordoost
polder diende een duidelijk polderkarakter te dragen. Inspiratie daarvoor kon worden 
opgedaan in de Wieringermeer, waar vele boerderijen van 'mooie' en grote poldertuinen 
waren voorzien.63 

In een schrijven aan de pachters van de uitgifte 1949 constateerde het hoofd van de 
Sociaal-economische Afdeling Minderhoud eind oktober 1950 dat een aantal tuinen er 
weliswaar behoorlijk uitzag, maar ook dat velen "de toets van een gematigde critiek" 
niet konden doorstaan. Aangezien de verantwoorde aanleg van een tuin "bijzondere 
vakbekwaamheid" vereiste, had de Directie besloten een tuinarchitect aan te trekken 
die de pachters voorlichting kon geven.64 Eind januari 1951 deelde men de boeren mede 
dat ze voortaan adviezen konden inwinnen bij tuinarchitect J. Meijers, die enkele dagen 
per week zitting zou houden in het kantoor van de Bouwkundige Afdeling te Emmel
oord.65
De in Dordrecht woonachtige Meijers maakte deel uit van het Tuinarchitectenbureau 
Buys-Meijers (later Buys-Meijers-Warnau) te 's-Hertogenbosch, maar verrichtte op per
soonlijke titel werkzaamheden voor de Directie.66 Hij beschouwde "het ontwerpen van
een aanvaardbare en aesthetisch verantwoorde erf situatie voor iedere pachter afzonder-



Een siertuin =oals de Directie van de 
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan 
de Lindeweg ten zuidwesten van Lu11elgeest 
(bedrijf E. van de Dee11),j1111i 1955 
(foto Van Wijk). 

lijk" als zijn primaire polderactiviteit.67 Vandaar dat hij zijn werkzaamheden ook niet
beperkte tot advisering omtrent de aanleg van boerentuinen. Dit was zeer tegen de zin 
van de Afdeling Bebossing en Beplanting, die meende dat de tuinarchitect zich te ruime 
bevoegdheden aanmatigde. Landschapsarchitect Kelder, die aan deze afdeling verbon
den was, beklaagde zich er dan ook al medio 1951 over dat Meijers zich in toenemende 
mate bemoeide met de indeling van erven, de beplanting van singels en de aanplant van 
fruitbomen.68

De gerezen problemen kwamen voort uit het feit dat Meijers bij de aanvang van zijn 
werkzaamheden geen heldere taakomschrijving had gekregen. Het leek de directiever
gadering in oktober 1951 dan ook raadzaam alsnog tot zo'n omschrijving te komen. Zo 
kon ook het aantal dagen dat de tuinarchitect in de Noordoostpolder geacht werd door 
te brengen beter worden vastgesteld.69 A.G. Lindenbergh, die belast was de leiding van
de Onderafdeling Domeintoezicht, stelde daarop voor de indeling van de erven toe te 
vertrouwen aan een nog op te richten commissie en de werkzaamheden van Meijers te 
beperken tot adviezen over de wijze waarop pachters "een nette boerentuin" konden 
aanleggen. Door Meijers een strak afgebakende taak te geven, kon tevens flink worden 
bespaard op de uitgaven die met zijn werkzaamheden waren gemoeid.7°
De directievergadering kon zich in de strekking van Lindenberghs rapport vinden, 
maar vond wel dat Meijers in de voorgestelde commissie zitting moest hebben.71 Op 18
februari 1952 kwam de 'Commissie voor de indeling van boerderijerven' voor het eerst 
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A.G. Lindenbergh, 7 oktober 1949 
(/otoJ V. Potuyt). 
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bijeen. Aanwezig waren domeinopziener A. de Groene, rijkstuinbouwconsulent ir J.J. 
Pettinga, houtvester in de Noordoostpolder ir L.W. Wilmes, boerderij-architect No
back, Kelder en Lindenbergh. De laatste trad op als voorzitter en zette beknopt de werk
wijze uiteen: 

"Door de Commissie wordt aan de hand van door de Bouwk. Afd. vervaardigde situ
aties, waarop alleen de grenzen van het erf, de gebouwen en de paden zijn aangegeven, 
een erfindeling gemaakt. De plaats van de singels, siertuin, moestuin en boomgaard 
wordt bepaald, waarbij voldoende bedrijfsruimte voor opslag van producten en voor 
eventueel door de pachters te bouwen silo's wordt gereserveerd. De Landmeetk. 
Afdeling maakt van deze aldus vastgestelde erfindeling een tekening, waarvan een 
exemplaar wordt toegezonden aan de betrokken pachter, de domeinopzieners te Em
meloord en aan de heren Meijers, Ir Wilmes en Ir Pettinga. Vervolgens worden de 
pachters in de gelegenheid gesteld om de erfindeling te komen bespreken en hun wen
sen kenbaar te maken. Zonodig kan de erfindeling dan gewijzigd worden. Van de ge
wijzigde erfindeling wordt dan opnieuw een kaartje getekend en aan de betrokkenen 
toegezonden. Aan de hand van de aldus vastgestelde erfindeling kan de Afd. Bebos
sing en Beplanting dan de singels en erfscheidingen planten, de heer Pettinga kan ad
viseren over de aanleg van de boomgaard en de heer Meijers kan advies geven over de 
aanleg van de siertuin."72 

Begin 1953 werd de werkwijze van de commissie enigszins vereenvoudigd. De leden be
sloten zich tijdens hun vergaderingen niet meer te buigen over ieder boerenerf, maar 
zich alleen nog bezig te houden met het ontwerpen van erfindelingen voor elk type uit 
te geven bedrijf. L. H. Bos, tekenaar in dienst van de Directie van de Wieringermeer, 
moest daarna de erfindeling voor elk afzonderlijk bedrijf in kaart brengen. Zijn tekenin
gen werden vervolgens op een aantal nader te bepalen dagen met de pachters besproken. 
Op diezelfde dagen kon Meijers in de polder zitting houden om de boeren advies te ge
ven over de aanleg van een siertuin.73 

Bos had vanaf het begin van Meijers' bezigheden in de polder vele hand- en spandiens
ten verleend aan de tuinarchitect. Door de taakafbakening van Meijers kwam er ten dele 
een einde aan die ondersteuning. Bos mocht de door Meijers gemaakte tuinontwerpen 
nog wel uitwerken, maar voor verdere diensten werd hij niet meer beschikbaar gesteld. 
De tuinarchitect zelf werd te verstaan gegeven dat zijn wens om ingeschakeld te worden 
bij het ontwerpen van algemene beplantingen in de polder "voorshands niet voor ver
wezenlijking vatbaar" was. Ook liet de Wieringermeerdirectie Meijers weten dat hij dui
delijk onderscheid diende te maken tussen zijn jaarlijkse ontwerparbeid voor de nieuw 
uit te geven bedrijven en zijn andere vormgevingsactiviteiten, zoals het aanpassen van 
reeds bestaande siertuinen. Alleen de eerstgenoemde activiteit verrichtte hij in opdracht 
van de Directie en brachten voor de polderboeren geen kosten met zich mee. De overige 
werkzaamheden werden als particuliere opdrachten beschouwd.74 

Door de werkzaamheden van de Commissie voor de indeling van boerderijerven en de 
nauwkeurige omschrijving van de adviseringstaak van de tuinarchitect nam het aantal 
dagen dat Meijers in de Noordoostpolder actief was gestaag af. In 1951 verbleef hij twee 
à drie dagen per week in de polder, na 1955 niet meer dan drie à vier dagen per jaar.75
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De ontwerparbeid voor de erven van enkele staatsboerderijen 76 werd in 1955 door Van
Eck toevertrouwd aan de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys, die grote bekend
heid genoot door de voorbeeldtuinen die ze in Dedemsvaart aanlegde.77 De bouwkun
dige was met Ruys in contact gekomen door haar lidmaatschap van de architectengroep 
'de 8', die nauw betrokken was bij de planvorming en -realisering van het polderdorp 
Nagele. Met de opdracht aan Ruys werd afgeweken van de 'normale' gang van zaken 
bij de erfaanleg van staatsbedrijven. Gewoonlijk lagen zowel het ontwerp voor de erf
indeling als de keuze van het plantmateriaal en de aanleg van singels en heggen geheel in 
handen van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Wieringermeerdirectie.78 
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datum 22-3-2019
dossiercode    20190322-37-20159

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,

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

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

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

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

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

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

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

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

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

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

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

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

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 2330 m2 toe.
Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 4,5% van de netto toename aan verharding* als open
water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en
versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

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

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).



Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit
niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of eventueel
benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor
berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig
om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U kunt contact opnemen
met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

[/ALS_kunstwerken=ja]

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

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

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

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

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

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

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

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



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

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

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

Het ontwerp te waterlaat plaats:

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

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk
ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische
omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van
KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met
de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten
hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

 

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



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

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen
van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

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

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

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

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

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het
waterschap.[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het



afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het afstromend
hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat niet onder
schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een
(in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De
afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.

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

___________________________________________________________________________________

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

www.dewatertoets.nl



 

  

BIJLAGE 3 



 



juli ’19 0 

 
 

   

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

www.sigma-bm.nl 

E-mail info@sigma-bm.nl 

 

  

Onderwerp: verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens 
NEN 5740+A1 Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest 

Projectnummer: 19-M8930 

Opdrachtgever: Rho adviseurs 

Datum: 11 juli 2019 

 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest  
 

 

juli ’19 1 

 

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 
5740+A1 Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest 

  datum     donderdag 11 juli 2019 

 
projectnummer   19-M8961 

  in opdracht van   Rho adviseurs 

Druifstreek 72-C 

8911 LH Leeuwarden     

  

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

tel: (0591) 659128 

fax:(0591) 659325 

 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 

SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 

conventionele methoden” 

 

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001 en 2002) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
 

    
1.1 Algemeen 
 
In opdracht van Rho adviseurs is in juni 2019 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de 
locatie aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande 
nieuwbouw/uitbreiding van een loods op de onderzoekslocatie. 
 
 
1.3 Doel van het onderzoek 

 
Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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1.4 Referentiekader van het onderzoek 
 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

 

1.5 Opbouw van het rapport 
 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in Tabel 1. 

  
Tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 
  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0           

  Hoogteligging         ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

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

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig   ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het 

rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de 
geplande nieuwbouw/uitbreiding van een bedrijfsloods op de onderzoekslocatie. 

 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Noordoostpolder (e-mail d.d. 04-06-2019); 
•  informatie bodemloket.nl;  
•  informatie bodematlas Provincie Flevoland;  
•  www.topotijdreis.nl;  
•  voorgaande milieutechnische werkzaamheden;   
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In Tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
Tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Uiterdijkenweg 10 

Plaats Luttelgeest 

Gemeente Gemeente Noordoostpolder 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 186.790 Y= 531.839 

Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder, sectie G nr. 2445 

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (onderzocht deel 
van de locatie, plangebied) 

3.350 m
2
. 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie is onderdeel van het terrein 
van een groente verwerkend bedrijf. 
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied 
betreft een deel van de locatie. 
Op de onderzoekslocatie bevind zich een 
sorteerloods waarin groenten worden geschild en 
gewassen. Ten zuiden van deze loods bevinden 
zich twee spoelwaterbassins die het gebruikte 
spoelwater opvangen. 
De opdrachtgever is voornemens om t.p.v. de 
bestaande sorteerloods en een deel van de 
waterbassins de nieuwbouw van een sorteerloods te 
realiseren. 
Het plangebied is momenteel nog deels bebouwd 
met de af te breken bestaande sorteerloods. T.p.v. 
het zuidelijk deel van het plangebied bevinden zich 
de spoelbassins.  
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Het terreindeel tussen de bestaande sorteerloods 
en de naastgelegen koelloods is verhard met asfalt 
en dient voor toegang. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) Op de onderzoekslocatie is een loods aanwezig, 
deze dateert van 1992.  

Terreinverharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met 
betonklinkers, beton en asfalt. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-
melding gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 
waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans". 

Geplande herinrichting Nieuwbouw van een sorteerloods. 

bijzonderheden: -  

  

 
 
afbakening onderzoekslocatie 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik 
In de onderstaande Tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
Tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 
Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

De onderzoekslocatie is rond 1953 ingepolderd. Vanaf 
1962 is het erf te herkennen waarop de 
onderzoekslocatie is gelegen.  
Op een deel van het plangebied is de bestaande 
sorteerloods te herkennen. 

Geen. 

Huidig Sorteerloods, erf, spoelwaterbassin.  Geen. 

Toekomstig Sorteerloods Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Nabij de onderzoekslocatie is vanaf 1962 bebouwing 
te herkennen. Vanaf 1975 is ten noordoosten van de 
onderzoekslocatie een bijgebouw op het erf te 
herkennen ter plaatse van de huidige schuur ten 
noordoosten van de onderzoekslocatie. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

Westzijde: erf en naastgelegen boerderij.  
Noord-, oost-, en zuidzijde: akkerland. 

Geen. 
 
Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In Tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
Tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik Op de locatie aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest is een 
groothandel in groenten gevestigd. 
 
In de bestaande af te breken sorteerloods worden de 
aangeleverde groenten geschild en gewassen.  
Het zuidelijk deel van het plangebied is in gebruik als 
spoelwaterbassin voor spoelwater dat gebruikt voor het 
spoelen van de groenten. 
 
Het terreindeel tussen de bestaande sorteerloods en de 
naastgelegen koelloods is verhard met asfalt en dient voor 
toegang. 
 
Ten noorden van het plangebied, tegen de zuidgevel van de 
landbouwschuur, bevindt zich een bovengrondse 
dieselolietank. 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 
onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning T.b.v. de bestaande bebouwing zijn bouwvergunningen 
verleend. 

Milieuvergunning 02-05-1972: oprichten van een legkippenbedrijf met 
bovengrondse opslag van tractorbrandstof (1.200 liter). 
24-08-1982: uitbreiden van een gemengd agrarisch bedrijf 
(melkvee, jongvee, kippen), opslag van landbouwwerktuigen, 
opslag van bestrijdingsmiddelen, bovengrondse opslag van 
dieselolie (3.200 liter). 
17-09-1991: kennisgeving verandering inrichting, uitbreiding 
bestaande loods. Verder wordt kippenboerderij gestaakt. 
Er is opslag van dieselolie in twee bovengrondse tanks 
(1.200 en 3.200 liter). 
30-09-1994, melding besluit akkerbouwbedrijven. 
24-11-1999, melding besluit akkerbouwbedrijven. 
02-03-2001, melding besluit akkerbouwbedrijven, te 
verbouwen loods tot bewaarplaats en opslag 
11-07-2007, melding besluit opslag- en transportbedrijven. 
07-10-2008, melding besluit opslag- en transportbedrijven, 
opslag en verwerken landbouwproducten, opslag van 
dieselolietank bovengrondse tank (6.000 l). 
11-2011, melding besluit opslag- en transportbedrijven, i.v.m. 
nieuw te plaatsen spoelinstallatie. 

Handelsregister De locatie wordt vermeld in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder: 
●J.J.M. Wentink Holding B.V.: besloten vennootschap 
●J.G.W. Wentink Holding B.V.: besloten vennootschap 
●Wentink Groenten B.V.: Dienstverlening voor de akker- 
en/of tuinbouw, groothandel in groenten. 
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Aanwezigheid brandstoftanks Ten noorden van het plangebied, tegen de zuidgevel van de 
landbouwschuur, bevindt zich een bovengrondse 
dieselolietank met een inhoud van 6.000 liter. De tank is 
geplaatst 21-01-2003. Voor deze tijd lagen op deze plaats 
ook als bovengrondse tanks. 
 

Er is verder geen andere informatie omtrent de eventuele 

aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 

ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. 

het plangebied. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, 
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de 
verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de 
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (niet onderzocht). 
Op basis van informatie van de bodematlas van Provincie 
Flevoland geldt voor de af te breken sorteerloods en de 
koelloods dat deze voorzien zijn van asbestverdachte 
golfplaten. 
Het dak van de bestaande sorteerloods is voorzien van een 
dakgoot. 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid 
van asbest in de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie. Er 
bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 

Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd 
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.  
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte 
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, 
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen 
explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet 
gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij 
grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden 
bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's 
worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische 
doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, 
bruggen en havens. De gemeente is op basis van 
regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

Verdachte activiteiten < 25 m Geen. 
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voorgaande bodemonderzoeken 
in Tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

Tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
 
Omgeving <25 m 
 

- 
 
 
- 

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging 
op de locatie of een 
deel daarvan   

Niet bekend. 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie valt in de zone natuur en landbouw 

 
 

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 1 m hoogte - NAP. 

In Tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

Tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie pakket 

0-2 fijne tot grove zanden, kleiig tot grindig Holocene afzetting 1
e
 watervoerende 

pakket 2-10 fijne tot grove zanden, leem Boxtel 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In Tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
Tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Noordoostpolder, sectie G nr. 2445 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 
 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie aan de 

Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest een groothandel in groenten is gevestigd. 

De locatie rond 1962 is ingericht als boerenerf. Dit betrof in eerste instantie een kippenboerderij. In 

een latere fase was op de locatie een gemengd bedrijf gevestigd. Vervolgens is het huidige bedrijf 

ontstaan. 

Voor 1962 is de locatie, vanaf de inpoldering in 1952, waarschijnlijk in gebruik geweest als 

landbouwgrond.  

 

Het plangebied is deels bebouwd met de af te breken sorteerloods (hier worden de aangeleverde 

groenten geschild en gewassen). Het zuidelijk deel van het plangebied is in gebruik als 

spoelwaterbassin voor spoelwater dat gebruikt voor het spoelen van de groenten. 

Het terreindeel tussen de bestaande sorteerloods en de naastgelegen koelloods is verhard met asfalt 
en dient voor toegang. 
 
Ten noorden van het plangebied, tegen de zuidgevel van de landbouwschuur, bevindt zich een 
bovengrondse dieselolietank. De dieselolietank is gelegen buiten het plangebied en is derhalve buiten 
dit onderzoek gelaten. 
 

Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de 

onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied). 

Er is geen andere informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 

calamiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied). 

 

Gezien het vm. bedrijfmatige gebruik is het plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch 

"verdacht"  aangemerkt(verdachte bovengrond). Op basis van deze hypothese is het onderzoek 

uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE), paragraaf 5.6 van de 

NEN-5740+A1 (literatuur 1). T.a.v. de ondergrond en het grondwater is uitgegaan van de strategie 

voor een onverdachte locatie (ONV-NL), paragraaf 5.1 van de NEN-5740+A1. 

 

In Tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

Tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

plangebied 

(ca. 3.350 m
2
) 

- - VED-HE-NL 

(bovengrond) 

ONV-NL 

(ondergrond en 

grondwater) 
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Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem te verwachten is. 

Er is vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond uitgevoerd. 

 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C1 of NEN-5897+C1. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C1 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 
3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 

boringen geprojecteerd. 

Het uitvoeren van boringen en het nemen van grondmonsters heeft plaatsgevonden op 13 juni 2019.  

Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruime tijd na plaatsing van de 

peilbuizen op 20 juni 2019 uitgevoerd 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder toezicht van dhr. A.D.M. van Wuykhuyse 

geregistreerde veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn 

weergegeven op de internetsite van Bodem+ 

(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is 

opgenomen in bijlage 5. 

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de 

locatie-inspectie zijn de volgende waarnemingen gedaan: 

● het maaiveld t.p.v. het spoelwaterbassin is ca. 0.7-1 meter hoger gelegen 

● op het zuidelijk deel van het plangebied is het maaiveld eveneens wat hoger gelegen tevens liggen 

hier wat bulten grond (de kwaliteit van deze bulten grond is buiten beschouwing gelaten) 

● t.p.v. boring 14 is sprake van een puinlaag, deze puinlaag bestaat uit >50% bodemvreemd materiaal 
en wordt niet beschouwd als zijnde grond, de puinlaag valt buiten de scope van dit onderzoek en is 
daardoor in dit onderzoek niet buiten beschouwing gelaten. 
 
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in Tabel 9.  
 
Tabel 9: veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 
plangebied (3.350 m2) 

Boringen 
11 0,5 4, 5, 6, 8 t/m 15 

3 2 1 t/m 3 

Peilbuis 1 3,1-4,1 7 

 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest  
 

 

juli ’19 14 

 

monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). 

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek 
 
bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In Tabel 10  is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
Tabel 10: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0,0-0,9 klei, plaatselijk zand zwak siltig beige/bruin 

0,9-1,3 zand zwak siltig grijs 

1,3-1,5 klei zwak siltig grijs 

1,5-2,1 zand zwak siltig grijs 

2,1-3,1 veen mineraalarm donker bruin 

3,1-4,1 zand zwak siltig grijs/beige 

 

Veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in weergegeven in Tabel 11. 

Tabel 11: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 3,1-4,1 1,74 5 6,8 840 12,7 

In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 

troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 

(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). 
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde 
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
De afwijkende waarnemingen staan in de onderstaande tabel 12 weergegeven. 
 
Tabel 12: afwijkende waarnemingen 

Boring diepte m -mv. zintuiglijke waarnemingen 

14 0,0-0,2 puinlaag 

 
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C1. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C1 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C1 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het 
ministerie van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 
 

grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn vijf grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande Tabel 13 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 13: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigelijke waarnemingen analysepakket 
grond     

MM1 1, 4, 5, 6 0,0-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM2 8, 9 0,13-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM3 2, 3, 7, 10 0,0-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM4 12, 13, 14, 15 0,0-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM5 1, 2, 3, 7, 8, 9 0,5-2,0 - NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater 
    

7 (peilbuis) 7 3,1-4,1 - NEN-grondwater(**) 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1)

 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK    = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2 Toetsingscriteria  
 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit”  
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn 
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m

3
 grond of 100 m

3 
grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 

sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  
 
boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv) 
In Tabel 14 en 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
Tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

 

Project OPID 15433152#19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest

Certificaten 902786

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 24 juni 2019 14:33

Parameters Toetsing Monster 5995077 Monster 5995078 Monster 5995079

MM1, 01: 0-40, 04: 0-50, 05: 12-50, 06: 14-50 MM2, 08: 13-50, 09: 14-50 MM3, 02: 0-50, 03: 25-50, 07: 0-50, 10: 0-50

Max. Bodemindex 0,004 Max. Bodemindex 0,004 Max. Bodemindex 0,004

Toetsoordeel Toetsoordeel Toetsoordeel

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 0,2 10 0 1,5 10 0 1,7 10 0

Lutum % (m/m ds) 1 25 0 1 25 0 22,6 25 0

Droogrest

droge stof % 95,1 95,1 @ 0 90,5 90,5 @ 0 79,7 79,7 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0 31 34 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.24 - 0 < 0.2 < 0.24 - 0 0,3 0,39 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 7.4 - 0 < 3 < 7.4 - 0 4,6 5 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 < 5 < 7.2 - 0 < 5 < 7.2 - 0 9,9 12 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0 0,07 0,08 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 < 10 < 11 - 0 < 10 < 11 - 0 17 19 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 < 4 < 8 - 0 7 20 - 0 13 14 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 < 20 < 33 - 0 < 20 < 33 - 0 63 73 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 120 - 0 < 35 < 120 - 0 < 35 < 120 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 0,05 0,05 0

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,35 < 0.35 - 0 0,35 < 0.35 - 0 0,36 0,36 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.024 - 0,004 0,005 < 0.024 - 0,004 0,005 < 0.024 - 0,004
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Tabel 15: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

 

 

Parameters Toetsing Monster 5995080 Monster 5995081

MM4, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 20-50, 15: 0-50

Max. Bodemindex 0,04 Max. Bodemindex 0,002

Toetsoordeel Toetsoordeel

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 1,9 10 0 2,2 10 0

Lutum % (m/m ds) 26,9 25 0 8,9 25 0

Droogrest

droge stof % 79,8 79,8 @ 0 81,9 81,9 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 50 47 @ 0 < 20 < 29 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 0,32 0,4 - 0 0,24 0,37 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 7 6,6 - 0 < 3 < 4.2 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 13 14 - 0 < 5 < 5.8 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 0,09 0,09 - 0 0,05 0,06 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 23 25 - 0 11 15 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 17 16 - 0 7 13 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 68 71 - 0 45 79 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 77 380 2.0 AW(IND) 0,04 < 35 < 110 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,35 < 0.35 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0032 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.024 - 0,004 0,005 < 0.022 - 0,002

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(IND) x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

- <= Achtergrondwaarde

MM5, 01: 100-150, 01: 70-100, 02: 150-200, 02: 100-

150, 03: 70-100, 07: 50-90, 08: 50-70, 09: 100-130
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

In Tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

Tabel 16: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuigelijk >AW  >T  >I  
Indicatieve 
toetsing Bbk 

MM1 1, 4, 5, 6 0,0-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM2 8, 9 0,13-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM3 2, 3, 7, 10 0,0-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM4 
12, 13, 14, 
15 0,0-0,5 - 

minerale 
olie - - Industrie 

MM5 
1, 2, 3, 7, 8, 
9 0,5-2,0 - - - - Achtergrondwaarde 

Legenda 
 >AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex 
>0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
De bovengrondmengmonsters MM1 t/m MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. de 
achtergrondwaarde. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonsters MM4 is op basis van 
zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan evt. zintuiglijk waargenomen bodemvreemde 
afwijkingen of bijmengingen in het monstermateriaal. 
 
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of 
menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. minerale olie in de grond gemeten. In 
algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen 
een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 
 
ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM5 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In Tabel 17 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
Tabel 17: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

  

Project OPID 15505619#19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest

Certificaten 905447

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 26 juni 2019 16:40

Parameters Toetsing Monster 6001899

Pb 7, 07-Pb 7: 310-409

Max. Bodemindex 0,117

Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 96 1.9 S 0,08

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 < 0.2 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 4,4 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 8,2 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 < 2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 22 1.5 S 0,117

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 < 10 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde
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interpretatie resultaten grondwater 

In Tabel 18 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster. 
 
Tabel 18: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster 

Grondwatermonster Diepte 
filter 

Zintuigelijk >S  >T  >I  

Pb7 3,1-4,1 - barium, nikkel 
(zware metalen) 

- - 

Legenda 
 >S overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

 
peilbuis 7 (3,1-4,1 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware 
metalen) t.o.v. de streefwaarde. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 
kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 
Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 
dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 
worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen: 
Op het zuidelijk deel van het plangebied liggen hier wat bulten grond (de kwaliteit van deze bulten 

grond is buiten beschouwing gelaten). Bij evt. verwerking van deze grond wordt geadviseerd de 

kwaliteit van deze bulten te onderzoeken. 

 
T.p.v. boring 14 is sprake van een puinlaag, deze puinlaag bestaat uit >50% bodemvreemd materiaal 
en wordt niet beschouwd als zijnde grond, de puinlaag valt buiten de scope van dit onderzoek en is 
daardoor in dit onderzoek niet buiten beschouwing gelaten. 
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 
afwijkingen of bijmengingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging. In 
het opgeboorde monstermateriaal is geen asbest verdacht materiaal waargenomen. 
 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in Tabel 19. 

 
Tabel 19: samenvatting toetsingsresultaten 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuigelijk >AW  of >S >T  >I  
Indicatieve 
toetsing Bbk 

Grond               

MM1 1, 4, 5, 6 0,0-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM2 8, 9 0,13-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM3 2, 3, 7, 10 0,0-0,5 - - - - Achtergrondwaarde 

MM4 12, 13, 14, 15 0,0-0,5 - 
minerale 
olie - - Industrie 

MM5 1, 2, 3, 7, 8, 9 0,5-2,0 - - - - Achtergrondwaarde 

Grondwater               

Pb1 1 3,1-4,1 - 

barium, 
nikkel 
(zware 
metalen) - - n.v.t. 

Legenda 
 >AW / >S overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 
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grond 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
De bovengrondmengmonsters MM1 t/m MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. de 
achtergrondwaarde. 
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in bovengrondmengmonster MM4 overschrijdt de 
tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en geeft 
daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het 
instellen van aanvullend onderzoek. 
 
ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM5 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
grondwater 
Peilbuis 7 (3,1-4,1 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware 
metalen) t.o.v. de streefwaarde. 
De verhoogd gemeten gehalten barium en nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van 

peilbuis 7 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde 

(>0.5) niet en geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe 

aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 

toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch verdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  

 

De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevatten enkele stoffen 

verhoogd  t.o.v. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten gehalten overschrijden de 

tussenwaarde en de bodemindex waarde (>0,5) niet en geven daardoor geen directe aanleiding tot 

het instellen van een nader onderzoek.  

 

De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “verdacht” wordt aanvaard. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding 

van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  
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Aanbevelingen 
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen 
dat de bovengrond geanalyseerd in bovengrondmengmonster MM4 mogelijk geschikt is als 
toepassing grond met bodemkwaliteitsklasse “industrie” en als zodanig beperkt toepasbaar.  
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “industrie”  meer kosten 
met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond. 
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan de 
Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen 
een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 
2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater, de kwaliteit van 
gronddepots op het terrein, de kwaliteit van het plaatselijk aanwezige puinmateriaal op de locatie etc.  
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 
van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 
NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-
5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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Bijlage 2 Onderzoekslocatie

Project: Uiterdijkenweg 10, Luttelgeest
Opdrachtgever: Rho adviseurs
Onderdeel: Bijlage
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Combinatie boring/peilbuis
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2

Google Maps

Legenda

Datum: 28-6-2019
Schaal: 1:550
Werk nr.: 19-M8961
Bladnr.: 1
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beige, edelm an

-60

-100

klei, m at ig zandig, neut raal bruin, 
edelm an

-100

-130

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an1

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, licht  grijs, edelm an
1

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an1



bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek Uit erdijkenw eg 1 0  t e  Lut t e lgeest
projectcode 1 9 -M 8 9 6 1

datum 1 1 -0 7 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-20
volledig puin, edelm an

-20

-50

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

1 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 6 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, donker grijs, 
edelm an1



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENISTEIT

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
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onderzoek onderzoek
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BIJLAGE 4  ANALYSECERTIFICATEN  
 

 



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Ons kenmerk : Project 902786
Validatieref. : 902786_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ONMR-QPVY-RUXE-BJHU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 juni 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 95,1 90,5 79,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 1,5 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 22,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 31
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 0,30
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 4,6
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 9,9
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 7 13
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 63

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,36

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 902786
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5995077 = MM1, 01: 0-40, 04: 0-50, 05: 12-50, 06: 14-50
5995078 = MM2, 08: 13-50, 09: 14-50
5995079 = MM3, 02: 0-50, 03: 25-50, 07: 0-50, 10: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
Ontvangstdatum opdracht : 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019
Startdatum : 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019
Monstercode : 5995077 5995078 5995079
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 79,8 81,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,9 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 26,9 8,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 50 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 0,24
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 13 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 23 11
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 7
S zink (Zn) mg/kg ds 68 45

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 77 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 902786
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5995080 = MM4, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 20-50, 15: 0-50

5995081 = MM5, 01: 100-150, 01: 70-100, 02: 150-200, 02: 100-150, 03: 70-100, 07: 50-90, 08: 50-70, 09: 100-130

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/06/2019 13/06/2019
Ontvangstdatum opdracht : 14/06/2019 14/06/2019
Startdatum : 14/06/2019 14/06/2019
Monstercode : 5995080 5995081
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 902786
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5995080
Project omschrijving : OPID 15433152#19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Uw referentie : MM4, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 20-50, 15: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 45 %
4) fractie C35 -< C40 23 %

minerale olie gehalte: 77 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5995077 MM1, 01: 0-40, 04: 0-50, 05: 12-50, 06: 14-50 01 0.0-0.4 3189844AA
04 0.0-0.5 3189848AA
05 0.12-0.5 3189835AA
06 0.14-0.5 3189836AA

5995078 MM2, 08: 13-50, 09: 14-50 08 0.13-0.5 3189827AA
09 0.14-0.5 3190267AA

5995079 MM3, 02: 0-50, 03: 25-50, 07: 0-50, 10: 0-50 02 0.0-0.5 3189850AA
03 0.25-0.5 3189839AA
07 0.0-0.5 3190264AA
10 0.0-0.5 3190263AA

5995080 MM4, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 20-50, 15: 0-50 12 0.0-0.5 3190277AA
13 0.0-0.5 3190244AA
14 0.2-0.5 3190274AA
15 0.0-0.5 3190275AA

5995081 MM5, 01: 100-150, 01: 70-100, 02: 150-200, 02:
100-150, 03: 70-100, 07: 50-90, 08: 50-70, 09: 100-130

01 1.0-1.5 3189846AA
01 0.7-1.0 3189831AA
02 1.5-2.0 3189842AA
02 1.0-1.5 3189851AA
03 0.7-1.0 3189840AA
07 0.5-0.9 3190266AA
08 0.5-0.7 3190270AA
09 1.0-1.3 3190273AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 902786
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 902786
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONMR-QPVY-RUXE-BJHU Ref.: 902786_certificaat_v1



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Ons kenmerk : Project 905447
Validatieref. : 905447_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JKMX-APVN-BXNG-CKJJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 25 juni 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 96
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 4,4
S koper (Cu) µg/l 8,2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 22
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 905447
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6001899 = Pb 7, 07-Pb 7: 310-409

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/06/2019
Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2019
Startdatum : 21/06/2019
Monstercode : 6001899
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JKMX-APVN-BXNG-CKJJ Ref.: 905447_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 905447
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JKMX-APVN-BXNG-CKJJ Ref.: 905447_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6001899 Pb 7, 07-Pb 7: 310-409 Pb 7 3.1-4.1 0339865YA
Pb 7 3.1-4.1 0800825580

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 905447
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JKMX-APVN-BXNG-CKJJ Ref.: 905447_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 905447
Project omschrijving : 19-M8961-Uiterdijkenweg 10 te Luttel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JKMX-APVN-BXNG-CKJJ Ref.: 905447_certificaat_v1
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Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 13-06-2019 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de uitbreiding van opstallen aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. De 
aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de 
plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op 
grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend 
veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, 
aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze 
verkenning gepresenteerd.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest.  
 
 
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest is een akkerbouwbedrijf met spoel- en verpakkingsbedrijf 
gelegen. Het initiatief omvat de uitbreiding van loodsen ten behoeve van de spoel- en verpakking van 
groenten. Ten behoeve van deze uitbreiding dient een loods en bezinkbasin tevens gesloopt te worden. 
Aan de zuidzijde gaan braakliggende gronden met water verloren. In figuur 2 wordt een beeld gegeven 
van het plangebied op dinsdag 14 mei 2019 en in figuur 3 wordt een impressie gegeven van de plannen.  

N ▲ 

- 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. 
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. Het betreft 
bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing,  egel,  gewone pad, haas, hermelijn,  kleine 
watersalamander, konijn, ree, vos en wezel. Het doden van bosmuizen en veldmuizen is gedurende het 
gehele jaar en in de gehele provincie toegestaan. 
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op dinsdag 14 mei 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. Gedurende 
dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde 
planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied betreft bebouwing en verhardingen en daarnaast braakliggende gronden en is derhalve 
volledig in cultuur gebracht. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 14 mei 2019 zijn geen beschermde plantensoorten 
of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. Op grond 
hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In de te slopen en aan te bouwen bebouwing zijn geheel geen geschikte openingen 
aangetroffen waarin vleermuizen kunnen verblijven. Gedurende het verkennend onderzoek zijn ook geen 
sporen van vleermuizen vastgesteld zoals afgebeten vleugels van vlinders en uitwerpselen. Negatieve 
effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 
 
De opstallen aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest zijn een zee beperkt onderdeel in een lijnvormig 
landschapselement waarop vleermuizen zich kunnen oriënteren. Met de realisatie van de plannen wordt 
bebouwing uitgebreid waardoor vleermuizen zich kunnen blijven oriënteren. In de directe omgeving zijn 
daarnaast voldoende alternatieven. Negatieve effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis en, 
ruige dwergvleermuis als gevolg van de aanwezige ecotopen (verhardingen). Het plangebied en directe 
omgeving is nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet 
negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. Effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt de aanwezigheid van overige zoogdieren uitgesloten. Gedurende het verkennend onderzoek zijn er 
geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals de steenmarter.  



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. 
Concept rapport mei 2019 

 

Adviesbureau Mertens 10 Wageningen 
 

 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 14 mei 2019 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor huismus en  
gierzwaluw zijn er geen geschikte nestlocaties. Er zijn geen geschikte openingen vastgesteld voor 
huismus of gierzwaluw. Gedurende het veldonder zijn er ook geen aanwijzingen gevonden van het 
voorkomen van overige vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zoals de kerkuil en de steenuil. Er zijn 
gedurende het verkennend onderzoek geen krijtstrepen, braakballen of andere sporen aangetroffen van 
uilen. Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels kunnen derhalve worden 
uitgesloten.  
 
In het groen kunnen algemene broedvogels broeden zoals fitis, tjiftjaf en winterkoning. Gedurende het 
veldonderzoek op dinsdag 14 mei 2019 zijn merel en winterkoning vastgesteld. In verband met de 
aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien en gebouwen te slopen 
buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) kan de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën niet worden uitgesloten (zie 
Ravon.nl, Creemers &Delft, 2009). Rond het plangebied is de rugstreeppad vastgesteld (Spitzen e.a., 
(2007), verspreidingsatlas.nl; netwerkecologischemonitoring.nl, waarneming.nl). Het plangebied is door het 
pionierecotopen ook geschikt voor deze soort. Met de realisatie van de plannen gaan poelen en 
pionierecotopen verloren waardoor negatieve effecten op de rugstreeppad niet op voorhand kunnen 
worden uitgesloten. Het voorkomen van overige internationaal beschermde amfibieën wordt uitgesloten.  
 

 
Figuur 4. Potentieel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad.  
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Figuur 5. Verspreiding van de rugstreeppad volgens Spitzen e.a., (2007), verspreidingsatlas NDFF 
(rechtsboven) en Waarneming.nl 2013-2019 (rechtsonder) ten opzichte van het plangebied. 

 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van essentieel oppervlaktewater in en direct rond het gebied, wordt het voorkomen 
van (beschermde) vissen uitgesloten.  

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van de opstallen en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.  

 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 

Er is het voornemen voor de uitbreiding van opstallen aan de Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest. Deze 
activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan 
is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Het voorkomen van en negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is 
het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet 
tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Het 
voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten.  
 
Verder kan de aanwezigheid van de rugstreeppad niet worden uitgesloten, effecten op deze soort kunnen 
dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om 
eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Een dergelijk 
onderzoek dient uitgevoerd te worden in mei / juni.  
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BIJLAGEN 

 



 
 

 

1. PLANGEBIED  
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00646-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 om-
vang 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 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.5  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  agrarisch verwerkingsbedrijf: 
Een bedrijf dat gewassen verwerkt en/of fysisch bewerkt; 

1.8  ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

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

1.10  bebouwingspercentage: 
de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;  
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1.11  bedrijf: 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en ver-
handelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt on-
derdeel 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 uitgeoe-
fende handelingen; 

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

1.13  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 noodzake-
lijk is; 

1.14  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak;  

1.15  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.16  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;  

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

1.18  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak;  

1.19  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende be-
bouwing is toegelaten;  

1.20  bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel;  

1.21  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;  

1.22  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren 
van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.23  erfsloot: 
sloot welke vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft gelegen langs de zij- 
en achterkant van het erf;  
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1.24  fysisch bewerken van gewassen; 
het uitvoeren van fysische handelingen met een gewas, waarbij de eigenschap of samenstelling van het 
gewas verandert, zoals snijden, raspen, hakken, malen, schrappen, schillen en polijsten. Hieronder niet 
begrepen chemisch bewerken, waarbij de chemische eigenschap en samenstelling van het gewas wordt 
veranderd, zoals koken, bakken, frituren en inmaken. 

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

1.26  geluidszoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestem-
mingsplan een zone moet worden vastgesteld;  

1.27  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;  

1.28  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  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 
hoogste één wand;   

1.32  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; 

1.33  prostitutie:  
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoe-
ding;   

1.34  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 bestem-
mingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 
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1.35  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;  

1.36  verkoopvloeroppervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhan-
del; 

1.37  verwerken van gewassen; 
het uitvoeren van handelingen met gewassen, waarbij de eigenschappen of samenstelling van het gewas 
niet veranderen, zoals schoonmaken, sorteren, selecteren, drogen, verpakken en opslaan. 

1.38  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; 

1.39  vuurwerkbedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuur-
werk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de 
daarvoor benodigde stoffen;  

1.40  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 

1.41  woonhuis: 
een gebouw dat één woning omvat. 
 



20190384   blz 37 
 
  
  

 
Bestemmingsplan Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest Rho Adviseurs B.V. 
Status: Ontwerp / 23-10-2019  

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  Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. Een agrarisch verwerkingsbedrijf 
 

met daarbijbehorende: 
2. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
4. andere werken; 
5. tuinen, erven en paden; 
6. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 
 
3.2.1  Toegestane bouwwerken 
Op en in de gronden als bedoeld in 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden: 
1. bedrijfsgebouwen; 
2. bedrijfswoningen; 
3. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen; 
4. bouwwerken, geen gebouw zijnde; 
 
3.2.2  Bedrijfsgebouwen 
Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 
1. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
2. per bestemmingsvlak mogen bedrijfsgebouwen worden gebouwd ten behoeve van ten hoogste één 

inrichting; 
3. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m; 
4. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m. 
 
3.2.3  Bedrijfswoningen 
Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 
1. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
2. per bouwvlak mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd worden; 
3. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1.200 m3; 
4. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen; 
5. de minimum goothoogte, de maximum goothoogte, de minimum bouwhoogte en de maximum 

bouwhoogte mogen niet lager respectievelijk hoger zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maxi-
mum bouwhoogte (m), maximum goothoogte (m), minimum bouwhoogte (m), minimum goot-
hoogte (m)' op de verbeelding is aangegeven. 



20190384   blz 39 
 
  
  

 
Bestemmingsplan Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest Rho Adviseurs B.V. 
Status: Ontwerp / 23-10-2019  

3.2.4  bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 
Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 
1. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
2. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde van de naar 

de weg gekeerde gevel van de betreffende bedrijfswoning; 
3. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² be-

dragen;  
4. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 
5. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m; 
6. in afwijking van het bepaalde onder 1, 2, 3, 4 en 5 gelden voor herbouw van bestaande bijbehoren-

de bouwwerken de bestaande maten, afmetingen, situering en omvang van de bebouwde opper-
vlakte van een gebouw als maximum. 

 
3.2.5  bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
1. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,0 m. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 
 
3.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 
1. Het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van het chemisch bewerken van gewassen, 

waarbij de chemische eigenschap en samenstelling van het gewas wordt veranderd, zoals koken, 
bakken, frituren en inmaken; 

2. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of bergplaats van al 
dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten, tenzij dit noodzakelijk is in ver-
band met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het normale beheer en onderhoud van de 
gronden en gebouwen; 

3. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
4. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van bedrijfswoningen) als 

zelfstandige woonruimte. 
 
3.3.2  Voorwaardelijke verplichting erfsingel 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:  
1. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in 

lid 1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van de groen-
elementen en de realisatie en instandhouding van het slotensysteem conform het in Bijlage 2 op-
genomen 'beplantingsplan en slotenplan nieuwe situatie', teneinde te komen tot een gedegen 
landschappelijke inpassing en voldoende watercompensatie. 
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3.3.2  Voorwaardelijke verplichting erfsingel 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:  
1.  het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig 

de in lid 1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van de 
groenelementen en de realisatie en instandhouding van het slotensysteem conform het in Bijlage 2 
opgenomen 'beplantingsplan en slotenplan nieuwe situatie', teneinde te komen tot een gedegen 
landschappelijke inpassing en voldoende watercompensatie. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-6 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-6' aangewezen gronden zijn, behalve voor 
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op 
de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden. 

4.2  Bouwregels 
 
4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en 
dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt 
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemees-
ter en wethouders: 
c. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 

voldoende mate zijn vastgesteld; en 
d. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard 

en/of gedocumenteerd. 
4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 
één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begelei-

den door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

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

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
4.3.1  Verbod 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met 
een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden; 
b. het graven van watergangen; 
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse 

transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband 
houdende constructies, installaties en/of apparatuur; 

d. het permanent verlagen van het waterpeil. 
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4.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen ar-

cheologische waarden aanwezig zijn. 
4.3.3  Afwegingskader 
De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien: 
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden ge-
schaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden, of; 
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
4.3.4  Advies 
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uit-
voeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt 
een professioneel archeoloog om advies gevraagd. 

4.4  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde WA-6' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch on-
derzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden 
(meer) aanwezig zijn.  
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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 gebruiksregels 

6.1  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; 
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
c. van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als ondergeschikte 

nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachten producten en/of in AGF (aardappelen, groente 
en fruit); 

d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van recreatie - kamperen', demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor detailhandel in 
etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens; 

e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte 
stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming ge-
richte beheer van de gronden; 

 
alsmede: 
f. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel 

onzelfstandige woonruimte. 

6.2  Strijdig gebruik - Parkeerruimte 
a. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een func-

tiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere parkeerbe-
hoefte, 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 opge-
nomen in de Nota parkeernormen waarbij geldt dat indien deze beleidsregels gedurende de plan-
periode 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 par-
keergelegenheid alleen gelet op de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijzi-
ging. 

6.3  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 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  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 aange-
geven; 

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen be-
perkt 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 bijbe-
horende bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 8  Overgangsrecht 

8.1  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig 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. 

8.2  Overgangsrecht gebruik 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veran-

deren of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verande-
ring 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 9  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het  
bestemmingsplan Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest 
van de gemeente Noordoostpolder 

  





               bijlagen                                               
bij de regels
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