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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Aan de Sloefweg 5 te Ens, in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder, bevindt zich een agrarisch 
erf. Alleen het achterste deel van het erf is nog agrarisch in gebruik ten behoeve van de opslag van agrarische 
materieel en agrarische akkerbouwproducten van een akkerbouwbedrijf uit de omgeving.  

Initiatiefnemer wil een bestaande schuur slopen en een nieuwe werktuigenberging realiseren deels buiten het 
agrarisch bouwvlak. Daarnaast is de voormalige bedrijfswoning voor op het erf inmiddels niet meer in gebruik 
als bedrijfswoning bij het agrarisch bedrijf, maar wordt deze regulier bewoond wat in strijd met de 
gebruiksregels van de beheersverordening ‘Landelijk gebied’ is. Om de werktuigenberging op de gewenste 
locatie te kunnen bouwen en de reguliere bewoning van de voormalige bedrijfswoning te legaliseren is een 
herziening van de beheersverordening noodzakelijk.  

De gemeente Noordoostpolder heeft naar aanleiding van een principeverzoek aangegeven onder een aantal 
voorwaarden aan deze ontwikkeling te willen meewerken:  

• De voorzijde van het perceel krijgt een woonbestemming die ‘burgerbewoning’ mogelijk maakt. 
• De achterzijde blijft een agrarische bestemming behouden, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden 

teruggeschaald in die zin dat uitsluitend nog opslag van materieel en agrarische producten mogelijk is. 
• Een uitbreiding van het agrarisch bedrijfsperceel in de diepte, voor zover noodzakelijk is ten behoeve 

van de bouw van de nieuwe werktuigenberging.  
• Het behoud en versterken van de aanwezige erfsingel borgen in de planregels via een voorwaardelijke 

verplichting (hiervoor dient een erfinrichtingsplan te worden gemaakt).  

Voorliggend bestemmingsplan plan voorziet in het gewenste juridisch-planologische kader ten behoeve van 
bovengenoemde situatie. In dit plan zal worden aangetoond dat de herziening van het bestemmingsplan in 
overeenstemming is met een ‘een goede ruimtelijke ordening’ en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt 
verantwoord is. 
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1.2 Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt aan de Sloefweg 5 te Ens, in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder. De kern 
Ens bevindt zich op circa 3,2 kilometer afstand, ten zuiden van het plangebied. Op circa 3.4 kilometer ten 
noorden ligt Emmeloord. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Ens en Emmeloord en de 
directe omgeving wordt weergegeven in afbeelding 1.1.  

 
Afbeelding 1.1  Ligging van het plangebied (Bron: PDOK) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens’ bestaat uit de volgende stukken:  

• verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00681-ON01) en een renvooi;  
• regels (met bijbehorende bijlagen)  

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

1.4 Huidige planologische regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van de beheersverordening ‘Landelijk gebied’, welke op 21 maart 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze beheersverordening regelt in principe dat de planologische 
kaders zoals vervat in het voorheen geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ en wijzigingen daarop 
van kracht blijven, totdat een nieuw bestemmingsplan of omgevingsplan is vastgesteld.  

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ is het basisplan dat binnen het verordeningsgebied van 
toepassing is. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Het plangebied is daarbij 
indicatief aangegeven met een rode omlijning.  
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Afbeelding 1.2  Uitsnede plankaart ‘Landelijk gebied 2004’ (Bron: Gemeente Noordoostpolder) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduiding 

Op basis van de beheersverordening ‘Landelijk gebied’ zijn de gronden in het plangebied bestemd als 
‘Agrarisch gebied’. Gronden met deze bestemming zijn hoofdzakelijk bestemd voor agrarische bedrijvigheid in 
de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf met als tweede tak intensieve veehouderij tot 2.500m2. 
Binnen elk op de plankaart aangegeven bebouwingvlak (zwarte onderbroken lijn) mag uitsluitend bij een 
agrarisch bedrijf behorende bebouwing worden gebouwd. Onder die bebouwing zijn begrepen kassen, ten 
hoogste één woning, zijnde een bedrijfswoning, en daarbij behorende bijgebouwen. Buiten 
bebouwingsvlakken mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd, waaronder niet begrepen 
bouwwerken voor mestopslag, sleufsilo’s en andere silo’s of boogkassen. 

1.4.3 Strijdigheid 

Op grond van de geldende beheersverordening is het niet toegestaan om buiten het bebouwingsvlak te 
bouwen. Daarnaast is het niet toegestaan de bedrijfswoning te gebruiken voor reguliere bewoning. De 
agrarische bestemming wordt door middel van voorliggende bestemmingsplan verruimd/verlegd ten behoeve 
van de nieuwe werktuigenberging. Hierbij worden de gebruiksmogelijkheden terug geschaald in die zin dat 
uitsluitend nog opslag van materieel en agrarische producten ten behoeve van een akkerbouwbedrijf mogelijk 
is. Het deel van het erf met de woning krijgt een woonbestemming, waarmee burgerbewoning wordt 
toegestaan.   
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1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.  

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.   
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Landschap en omgeving 
De Noordoostpolder heeft een uniek landschap. De inrichting van de polder is na de drooglegging volledig 
gericht op de landbouw. Dit heeft een bijzonder landschap opgeleverd met een grootschalige opbouw en een 
grote mate van openheid. Dit landschap is nu circa 70 jaar oud en het concept van de oorspronkelijke 
inrichting is nog altijd herkenbaar aanwezig. Het ontwerp van de polder en de uniciteit van het landschap 
wordt internationaal hoog gewaardeerd. Kenmerkend voor het polderlandschap is het regelmatige 
kavelpatroon en de structuurbepalende beplantingselementen zoals de erfsingels en wegbeplanting.  

In de omgeving van het plangebied zijn de karakteristieke elementen voor het polderlandschap duidelijk 
herkenbaar. De rechtlijnige, lineaire structuren en de openheid zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. In 
afbeelding 2.1 is een luchtfoto van de omgeving weergegeven, het plangebied is indicatief aangegeven met de 
rode contour.  

 
Afbeelding 2.1   Luchtfoto ligging plangebied in de omgeving (Bron: PDOK) 

2.2 Het plangebied 
Het plangebied ligt aan de Sloefweg 5 te Ens. Het perceel heeft een agrarische bestemming, echter wordt 
alleen het achterste deel van het erf nog voor agrarische akkerbouwactiviteiten gebruikt. De bedrijfswoning,  
bijbehorende tuin en schuur worden regulier bewoond.  

Het erf is aan zowel de oost als westzijde begrensd door een forse houtwal en omgeven door een forse 
groenwal die de bebouwing grotendeels aan het zicht onttrekt. Binnen de begrenzing van het plangebied zijn 
een bedrijfswoning en twee schuren aanwezig. Deels zijn de gronden verhard, de rest van de gronden zijn in 
gebruik als tuin en agrarische cultuurgrond. In afbeelding 2.2 is een luchtfoto opgenomen van de huidige 
situatie van het plangebied. De rode contour betreft een indicatieve weergave van het plangebied. In 
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afbeelding 2.3 is een straatbeeld van de huidige situatie weergegeven, gezien vanaf de splitsing 
Sloefweg/Drietorensweg. 

 
Afbeelding 2.2   Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron ondergrond: Provincie Flevoland) 

 

Afbeelding 2.3   Straatbeeld huidige situatie plangebied (Bron: Google Streetview, april 2019) 
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HOOFDSTUK 3  GEWENSTE SITUATIE 

3.1  Planbeschrijving 

3.1.1 Ontwikkeling 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het verleggen/verruimen van het agrarisch bouwvlak aan de 
achterzijde van het erf ten behoeve van de nieuw te bouwen werktuigenberging en bijbehorend erf. Daarnaast 
krijgt het erfdeel behorende bij de woning een woonbestemming conform het feitelijke gebruik. Om te 
waarborgen dat de woonfunctie geen hinder ondervindt van de agrarische activiteiten worden de 
gebruiksmogelijkheden van de agrarische bestemming terug geschaald in die zin dat uitsluitend nog opslag van 
materieel en agrarische producten ten behoeve van een akkerbouwbedrijf mogelijk is. 

In afbeelding 3.1 is de gewenste situatie binnen plangebied op de erfinrichtingstekening weergegeven.  

 
Afbeelding 3.1   Erfinrichtingstekening plangebied (Bron: Huls Architecten)  

3.1.2 Landschappelijke inpassing 
Een van de gemeentelijke voorwaarden voor medewerking aan het plan is het behoud en versterken van de 
aanwezige erfsingels. Door Huls Architecten is hiervoor een erfinrichtingsplan gemaakt. In afbeelding 3.1 is 
deze reeds weergegeven.  
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De bestaande erfsingels aan de rechter en linkerzijde van het erf blijven behouden. De achterste erfsingel 
wordt verplaatst naar de achterzijde van het nieuwe erf. De bestaande erfsingels wordt verlengd, zodat deze 
hierop aansluiten. De nieuw singels hebben net als de bestaande singels een breedte van circa 6 meter. Aan de 
rechter bovenzijde van het erf wordt een ontsluiting naar het achterliggende akkerland aangelegd, zodat men 
direct met de machines het land op kan.  
 
Het behoud en versterken van de landschappelijke inpassing van het erf is gewaarborgd via een 
voorwaardelijke verplichting in de planregels van dit bestemmingsplan. 

3.2 Verkeer & parkeren 

3.2.1  Algemeen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden 
uitgevoerd op basis van de  publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het 
CROW. In de CROW wordt er uitgegaan van minimale en maximale normen, dit is de brandbreedte. Bij de 
berekening van de parkeernormen zal er een gemiddelde worden genomen. De gemeente Noordoostpolder 
heeft in 2016 het ‘Parkeerbeleid Noordoostpolder’ vastgesteld. De gemeente Noordoostpolder heeft de 
parkeernormen gebaseerd op de hiervoor genoemde CROW publicatie. 

3.2.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval wordt een bestaande schuur gesloopt en vervangen door een nieuwe werktuigenberging. 
Hiervoor dient het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde te worden verruimd. Daarnaast wordt de reguliere 
bewoning van de bedrijfswoning positief bestemd met een woonbestemming.  

Hoewel er sprake is van een planologische wijziging, veranderd de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie niet 
of nauwelijks. De woning wordt reeds bewoond, dit veranderd niet. Op het achtererf vinden reeds agrarische 
bedrijfsactiviteiten plaats, ook dit veranderd qua functie niet. Wel wordt er nieuwe en beter bruikbare 
bebouwing opgericht en de toegestane agrarische activiteiten worden beperkt tot opslag van materieel en 
agrarische producten. De ontsluiting van het erf via één in- en uitrit op de Sloefweg blijft ongewijzigd. Aan de 
achterzijde (noordzijde) van het erf wordt tevens een ontsluiting naar het akkerland aangelegd, zodat men 
direct met de machines het land op kan. 

Ten opzichte van de huidige situatie, waarbij binnen het agrarisch bouwvlak een volwaardig grondgebonden of 
intensief agrarisch bedrijf is toegestaan, nemen de parkeerbehoefte en verkeersaantrekkende werking niet 
toe. 

3.2.3 Conclusie 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen 
de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 
Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  

4.1.1.1 Algemeen 

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt 
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een 
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van 
overheid en samenleving. 

4.1.1.2 Vier prioriteiten 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd 
de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 
heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze 
ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de 
ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor 
het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende 
landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of 
life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en 
circulair. 

3. Sterke en gezonde steden en regio’s 

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio’s behouden blijven. Dit 
vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze 
van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit 
en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt 
gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio’s geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een 
minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op 
ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt 
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een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei 
van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 

4.1.1.3 Afwegingsprincipes 

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes: 

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies 
vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden 
tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de 
optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. 
Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van 
die van toekomstige generaties. 

4.1.1.4 Toetsing van het initiatief aan de NOVI 

Het betreft een project waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige 
belemmering met betrekking tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. De agrarische opslagfunctie 
(achtererf) in combinatie met de woonfunctie (voorerf) gaan goed samen op deze locatie en geven de locatie 
toekomstperspectief. Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit 
bestemmingsplan opgenomen herontwikkeling. 

4.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking   
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR: voorganger van de NOVI) is de ladder voor duurzame 
verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van 
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument.  

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  
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4.1.3 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen 
rijksbelangen zoals opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie. 

Wat de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ betreft kan worden gesteld dat er gelet op de ligging in het 
buitengebied en functie (wonen/agrarisch) geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Het betreft 
uitsluitend een bouwvlak verruiming te behoeve van de agrarische functie en functiewijziging van een 
bestaande bedrijfswoning. Geconcludeerd wordt dat geen verdere toetsing plaats hoeft te vinden aan de 
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ en dat het initiatief voldoet aan het rijksbeleid. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks 

4.2.1.1 Algemeen 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van 
dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen 
er voor Flevoland liggen. Er zijn drie kernopgaven: 

• Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 
• Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), 
• Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. Zowel 
voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de 
strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat 
om de volgende opgaven: 

• Duurzame Energie 
• Regionale Kracht 
• Circulaire Economie 
• Landbouw: Meerdere Smaken 

4.2.1.2 Toetsing van het initiatief aan Omgevingsvisie FlevolandStraks  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een aangepast agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van de locatie 
Sloefweg 5 ten behoeve van een nieuwe werktuigenberging en bijbehorend erf. De agrarische 
gebruiksmogelijkheden worden terug geschaald tot opslag van materieel en agrarisch producten. De 
voormalige bedrijfswoning en bijbehorend bijgebouw, die feitelijk reeds voor reguliere bewoning worden 
gebruikt, worden voorzien van een hierbij passende woonbestemming. Op deze wijze wordt enerzijds voorzien 
in passende agrarische bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het akkerbouwbedrijf. Daarnaast wordt het 
bestaande woongebruik planologisch ingepast. Op deze wijze heeft het erf een duurzaam toekomstperspectief 
wat goed aansluit bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal van 
Flevoland’).  

4.2.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland 

4.2.2.1 Algemeen 

Per 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke provincie 
beschikken over een Omgevingsvisie, een of meer programma's en een Omgevingsverordening. Het op 27 
februari 2019 door de Provinciale Staten van de provincie Flevoland vastgestelde Omgevingsprogramma 
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Flevoland vindt haar grondslag dan ook in de Omgevingswet. Daarnaast is de grondslag te vinden in diverse 
vigerende wetten, zoals de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet 
natuurbescherming. Het Omgevingsprogramma omvat daarmee de op dit moment verplichte plannen: het 
milieubeleidsplan, het regionale waterplan en het verkeer- en vervoersplan. 

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Hierin is in hoofdlijnen de 
strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. 

In dit (eerste) Omgevingsprogramma Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de 
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen 
in één programma dat digitaal beschikbaar is. Met de vaststelling van het Omgevingsprogramma is dan ook 
een groot aantal beleidsnota's komen te vervallen. Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact 
beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd. 

De provincie streeft ernaar om dit programma jaarlijks te actualiseren en waar nodig aan te vullen met overig 
provinciaal beleid. Zo kunnen in volgende versies onderwerpen worden toegevoegd die betrekking hebben op 
bijvoorbeeld economisch of sociaal beleid. Ook kunnen programma's worden toegevoegd met een meer 
gebiedsgebonden of thematische aanpak. 

In voorliggend geval is met name hoofdstuk 1 ‘Ruimte’ van het Omgevingsprogramma van belang. 

4.2.2.2 Ruimte 

Algemeen 

Het belangrijkste doel van de provincie is een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. Daarbij 
moet verstedelijking worden ingepast in een hoogwaardig landschap en passen bij de gerealiseerde en de 
geplande infrastructuur. Aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe omgeving maken Flevoland 
concurrerend met andere gebieden. Er is sprake van overloop uit de drukke, dure Randstad naar een ruimer, 
goedkoper Flevoland (push factor). Ook kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van Flevoland 
(pull factor). 

De provincie wil verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken en deze deels zelf ter hand nemen, 
samen met partners. De provincie is bereid om ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende 
regio's onvoldoende ruimte is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners 
binnen en buiten het gebied biedt de provincie zicht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die 
het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid. 

Landelijk gebied 

Het plangebied maakt binnen het thema ‘Ruimte’ onderdeel uit van het ‘Landelijk gebied’. 

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer 
afstemmen op de maatschappelijke behoeften. 

Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en 
herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich in de eerste plaats richt 
op duurzame productie en verwerking van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. 
Bovendien wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied om het economisch 
draagvlak te verbreden en deze te verweven met de bestaande landbouwfunctie. In de beleidsregel 
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn de voorwaarden en maatvoering concreter uitgewerkt. 
Verder moet er voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening, waaronder een landschappelijke 
inpassing en een goede verkeersafwikkeling. 

De komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische bedrijfslocaties verwacht. Door de 
schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In Flevoland is tussen nu en 2030 
sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente berekeningen van Alterra laten zien dat er tot 2030 
naar verwachting in Flevoland zo’n 1,3 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing beschikbaar komt: in 
totaal een grotere oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo’n 70% hiervan bevindt zich in de gemeente 
Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie 



Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens’ 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

18 

de unieke structuur van Flevoland behouden. De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt 
voor algemene bewoning, waarbij wordt uitgegaan van één woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel. 

Om het economisch draagvlak te verbreden wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk 
gebied en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Vestiging van activiteiten die bij uitstek 
thuishoren op een bedrijventerrein of aansluitend aan het bebouwde gebied worden in principe niet 
toegestaan. De activiteiten moeten in principe kleinschalig van karakter zijn. De bebouwingsmogelijkheden 
dienen hierop te zijn afgestemd. Effecten die milieu hygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid 
en verkeersaantrekkende werking) ongewenst zijn, moeten worden voorkomen. Zo mogen nieuwe functies de 
landschappelijke en cultuurhistorische kern- en basiskwaliteiten van het gebied niet aantasten. De provincie 
ziet erop toe dat de mogelijkheden van verstedelijking in het landelijk gebied afdoende gemotiveerd zijn boven 
het gebruik maken van mogelijkheden in het stedelijk gebied. Zo ziet de provincie ook toe op een goede 
omgang met de Ladder voor duurzame verstedelijking van het Rijk. 

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het ‘Omgevingsprogramma Provincie Flevoland’ 

In voorliggend geval is sprake van een erf met een agrarische bestemming welke haar agrarische functie voor 
een deel heeft verloren. De bedrijfswoning met bijbehorend bijgebouw zijn afgesplitst. Het achtererf met daar 
aanwezige schuur wordt nog wel voor agrarische activiteiten gebruikt. De voorgenomen ontwikkeling voorziet 
in een aangepast agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van de locatie Sloefweg 5 ten behoeve van een 
nieuwe werktuigenberging en bijbehorend erf. De agrarische gebruiksmogelijkheden worden hierbij terug 
geschaald tot opslag van materieel en agrarisch producten. De voormalige bedrijfswoning en bijbehorend 
bijgebouw die feitelijk reeds voor reguliere bewoning worden gebruik worden voorzien van een hierbij 
passende woonbestemming. Op deze wijze wordt enerzijds voorzien in passende agrarische bouw- en 
gebruiksmogelijkheden voor het akkerbouwbedrijf. Daarnaast wordt het bestaande woongebruik planologisch 
ingepast. Op deze wijze heeft het erf een duurzaam toekomstperspectief wat goed aansluit bij het streven 
naar een vitaal landelijk gebied met nieuwe functies die zijn verweven met de landbouwfunctie. 

4.2.3 Omgevingsverordening Provincie Flevoland  

4.2.3.1 Algemeen 

In de Omgevingsverordening van provincie Flevoland zijn alle regels vastgelegd die de provincie hanteert op 
het gebied van onder andere wegen, water, milieu, bodem, natuur, wonen en ruimte. Dit kunnen zowel regels 
zijn voor burgers of bedrijven als (instructie-)regels voor andere overheden. 

4.2.3.2 Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsverordening 

In geval van voorgenomen ontwikkeling zijn geen artikelen uit de omgevingsverordening van belang.  

4.2.4 Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 

4.2.4.1 Algemeen 

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel ‘Kleinschalige ontwikkelingen in het 
landelijke gebied 2007’ maar is procedureel aangepast aan de Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden. 
Deze beleidsregel geeft aan op welke wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het 
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het 
landelijk gebied. 

De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk gebied vitaal en 
duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante 
(maar ook niet- agrarische functies) en de mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te 
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vergroten. Dit mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies 
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt. 

De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zoals verwoord in artikelen in de beleidsregel zijn hierna 
weergegeven: 

• Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen 
zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het functioneren van de naastgelegen 
(agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit 
nader worden geregeld in een (milieu)vergunning (art. 4.1). 

• Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied (art. 4.2). 
• Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen 

boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning (art. 4.4). 
• Het ruimtelijke splitsen van een (voormalig) agrarisch bouwperceel is niet toegestaan (art. 4.6). 
• Landschappelijke inpassing (art. 4.7). 
• Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische 

en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, 
tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling (art. 4.8). 

• Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere publiek 
aantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets (art. 4.9). 

4.2.4.2 Toetsing van het initiatief aan de ‘Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijke gebied 
2008’  

In dit geval wordt het erf kadastraal gesplitst en komt er een nieuw bestemmingsplan met de mogelijkheid 
voor wonen en agrarisch (beperkt tot opslag). De kadastrale (en ruimtelijke) splitsing van onderhavig 
bestemmingsplan zorgt er niet voor dat er twee erven ontstaan. Er is nog steeds sprake van één erf, met 
daarop twee bestemmingen. Bij recht is uitbreiding niet toegestaan. Bij wens tot uitbreiding ligt hier een 
overweging aan ten grondslag. Beleidsmatig wordt dan gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden als erf in 
zijn geheel en niet als twee afzonderlijke erven.   

Zoals aangegeven wordt de voormalige bedrijfswoning en bijbehorend bijgebouw feitelijk reeds voor reguliere 
bewoning gebruik en worden met een woonbestemming voorzien van een passende bestemming. Omdat de 
agrarische gebruiksmogelijkheden beperkt worden tot opslag vormen ze geen belemmering voor de 
woonfunctie. Andersom vormt de woonfunctie geen belemmering voor de agrarische activiteiten en andere 
agrarische bedrijven in de omgeving. In paragraaf 5.5 wordt hier nader op ingegaan. De bestaande 
erfbeplanting blijft behouden en wordt versterkt, dit is vastgelegd middels een erfinrichtingsplan gekoppeld 
aan een voorwaardelijke verplichting. De voorgenomen ontwikkeling voldoet daarmee aan de uitgangspunten 
van de beleidsregel die beoogd kleinschalige ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij verschillende functies 
in het buitengebied elkaar niet belemmeren. 

4.2.5 Toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat het provinciaal beleid de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet in de 
weg staat. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

4.3.1.1 Algemeen 

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

4.3.1.2 Ambitie Landbouw 

De gemeente Noordoostpolder is trots op haar agrarische achtergrond en wil dit blijven uitstralen. De 
landbouwsector en de innovatie die daarin plaatsheeft moet ook in de toekomst internationaal hoog 
aangeschreven staan. Er wordt ontwikkelingsruimte geboden voor schaalvergroting, maar ook aan 
vrijkomende bedrijven. Dit laatste is noodzakelijk om de vitaliteit van het gebied te borgen. Landbouw blijft de 
primaire functie in het landelijk gebied. Het zorgt ervoor dat het unieke polderlandschap open blijft en niet 
langzaam ‘verrommelt’ door andere functies. Het inzetten op functiescheiding tussen landbouw en andere 
functies draagt hieraan bij.  

Verruiming van agrarische erven 

Bedrijven krijgen ruimte voor uitbreiding van het agrarische erf ten behoeve van een rendabele agrarische 
bedrijfsvoering. Erven mogen in de toekomst tot 3,0 ha bruto worden uitgebreid, waarbij de breedte maximaal 
150 meter mag zijn en de diepte maximaal 200 meter. De grens van het erf wordt daarbij aan de achterkant en 
zijkant gevormd door het hart van de erf-/kavelsloot, terwijl de grens aan de voorkant van het erf wordt 
gevormd door de (kadastrale) begrenzing met de weg. Afhankelijk van de situatie en functie wordt in het kader 
van het bestemmingsplan maatwerk geleverd. Er geldt overigens een rooilijn van 33 meter vanaf de weg. 

Akkerbouw en tuinbouw  

Het agrarisch grondgebruik is de primaire functie in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder. 
Daarbij gaat het bij het overgrote deel van de gronden om akkerbouwbedrijven. De geomorfologische opbouw 
van de polder is bepalend geweest voor welk type agrarisch bedrijf zich waar heeft gevestigd. In de hele polder 
en over grote oppervlakten wordt op zware zavelgronden akkerbouw in de vorm van aardappelen, bieten, 
winterwortelen, tarwe en uien geteeld. De pootaardappelenteelt is in de gemeente Noordoostpolder 
bijzonder sterk ontwikkeld.  

Naast de akkerbouw omvat de tuinbouw in open grond een aanzienlijk deel van het agrarisch grondgebruik. De 
tuin- en teeltbedrijven zijn over de hele polder verspreid. Op de lichte zavelgronden in het noordwesten 
worden veel sierbloemen en bollen geteeld. De bloeiende bollenvelden in het voorjaar zijn bepalend voor het 
beeld en de uitstraling van het landelijk gebied van de gemeente.  

De gemeente Noordoostpolder wil de landbouw - en zeker de akkerbouw en de tuinbouw - de komende jaren 
volop de ruimte bieden. Het overgrote deel van het landelijk gebied blijft primair in gebruik als 
landbouwgebied. 

4.3.1.3 Ambitie Bevolking en wonen 

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

Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt verkocht, maar het 
erf blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de woonfunctie 
toestaan onder de voorwaarden dat: 

• het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf worden 
gesloopt; 

• de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant; 
• er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie bouwvolumes; dit kan door te 

wonen in de huidige bebouwing maar ook door ‘rood voor rood’ (nieuwbouw in ruil voor sloop van 
bestaande gebouwen); 

• het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen; 
• er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in hun 

bedrijfsvoering worden beperkt. 

4.3.1.4 Toetsing van het initiatief aan de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ 

In voorliggend geval is sprake van een erf met een agrarische bestemming welke haar agrarische functie voor 
een deel heeft verloren. De bedrijfswoning met bijbehorend bijgebouw zijn afgesplitst. Het achtererf met daar 
aanwezige schuur wordt nog wel volop voor agrarische activiteiten gebruikt.  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een aangepast agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van de locatie 
Sloefweg 5 ten behoeve van een nieuwe werktuigenberging en bijbehorend erf voor het akkerbouwbedrijf. De 
agrarische gebruiksmogelijkheden worden terug geschaald tot opslag van materieel en agrarisch producten. 
Op deze wijze kan het akkerbouwbedrijf het erf goed blijven gebruiken, maar vormen de activiteiten geen 
belemmering voor de woonfunctie op het voorerf. 

De voormalige bedrijfswoning en bijbehorend bijgebouw worden reeds voor reguliere bewoning gebruikt. Er is 
in dit specifieke geval daarom niet zozeer sprake van een vrijgekomen agrarisch erf. Echter de bedrijfswoning 
heeft geen functie meer voor de akkerbouwactiviteiten die op het achtererf worden uitgevoerd. Door het 
voorerf met de woning een passende woonbestemming te geven kan dit gebruik duurzaam worden voortgezet 
en kan worden geïnvesteerd in het erf en de bebouwing. 

De erfsingel rondom het plangebied blijft intact, zodat het kenmerkende ‘groene eiland’ gehandhaafd blijft en 
waar nodig is wordt aangeplant. In het bestemmingsplan wordt hiervoor een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen. Uit paragraaf 5.5 (milieuzonering) en 5.6 (geur) blijkt verder dat omliggende (agrarische) 
bedrijven als gevolg van voorliggende ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. 

Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 
2025’. 

4.3.2 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016 

4.3.2.1 Algemeen 

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

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

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden: 
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1. de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;  
2. de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, 

Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;  
3. Nagele en Schokland in zijn geheel;  
4. het landelijk gebied. 

4.3.2.2 Welstandscriteria Landelijk gebied 

Het landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Nooroostpolder, met uitzondering van 
bebouwde kommen van Emmeloord, de dorpen en Schokland en het IJsselmeergebied.  

Beleid  

De aandacht voor de cultuurhistorie van Noordoostpolder is groot en de verwachting is dat dit naar de 
toekomst toe nog belangrijker wordt. Het unieke verhaal van de Noordoostpolder vraagt om een werkwijze, 
waarbij zorgvuldig met de kwaliteiten van de polder omgegaan dient te worden. 

Vanwege ouderdom van de bebouwing in het buitengebied, de vrijkomende agrarische bedrijfskavels, de 
mogelijkheden voor niet agrarische bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen is 
in de (nabije) toekomst nieuwbouw van woningen in het buitengebied meer dan ooit aan de orde. In de 
welstandsnota zijn naast de welstandcriteria voor oorspronkelijke bebouwing ook welstandcriteria voor nieuw 
te bouwen woningen en bedrijfshallen in het buitengebied opgenomen. 

Toelichting 

Het regelmatige patroon van boerderijen met erven met daarop veelal montageschuren, de 
landarbeiderswoningen en de beplantingsmantel rond de erven zijn uniek voor Nederland en zeer kenmerkend 
voor Noordoostpolder. 

Door ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, en vermindering van het aantal landbouwbedrijven, kunnen 
deze karakteristieken echter veranderen. Met zorgvuldige ontwerpen is het mogelijk daarbij belangrijke 
elementen te handhaven, maar noodzakelijk is dat niet. Nieuwe architectuur kan naast de bestaande 
cultuurhistorische karakteristieken verfrissend zijn en kwaliteit toevoegen in een veranderende omgeving die 
dynamiek uitstraalt. In de welstandscriteria is deze visie uitgewerkt.  

Uit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang de groensingels rond de erven te 
handhaven. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld, maar via het bestemmingsplan. 

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 

Voor de nieuwe werktuigenberging op het erf gelden welstandcriteria. Ten tijde van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de werktuigenberging wordt getoetst aan de welstandsnota. 

4.3.3 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

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

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen  

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

5.1.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. De bedrijfswoning is 
een bestaande geluidsgevoelige functie die wordt omgezet naar een reguliere woning. De Wgh maakt geen 
onderscheidt in reguliere en bedrijfswoningen. De aspecten weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 
behoeven daarom geen nadere aandacht. Wat betreft de invloed van de ontwikkeling op functie/bedrijven in 
de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering). 

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740. 

5.2.2 Situatie plangebied 

Door Terra Agribusiness is een bodemonderzoek uitgevoerd voor de gronden binnen het plangebied die een 
woonbestemming krijgen. De resultaten van het bodemonderzoek worden hierna behandeld. Voor de 
rapportage van het bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlage 1 van deze toelichting. 

In de bovengrondmengmonsters (BM1, BM2 en BM4) zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster (BM3) is een lichte verhoging PCB som 7 aangetroffen. In het grondwatermonster 
(PB1 WM1) zijn lichte verhogingen 1,1,2-Trichloorethaan, zink en barium aangetroffen. 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet noodzakelijk 
geacht. De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht voor 
het beoogde gebruik. 

5.2.3 Conclusie  

De bodemkwaliteit vormt in voorliggend geval geen belemmering.  
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Beoordelingskader  

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:  

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

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  

5.3.2 Situatie plangebied 

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat ‘niet in 
betekenende mate bijdraagt’ aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken 
als een project dat ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan luchtverontreiniging. Verwacht wordt dat de 
situatie verbeterd, omdat agrarische gebruiksmogelijkheden zoals het houden van vee worden ingeperkt.  

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.  
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5.3.3 Conclusie 

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

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

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

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

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

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

 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met de blauwe contour) en omgeving weergegeven.  
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Afbeelding 5.1  Uitsnede Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl) 

Binnen het plangebied zelf en in de omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere risicovolle 
inrichtingen (rode stip met rode contour). Het betreffen bovengrondse opslagtanks (propaan of ander 
vloeibaar gemaakt brandbaar gas). De plaatsgebonden risicocontour van de bovengrondse opslagtank 
bedraagt voor de tank binnen het plangebied 20 meter. 

Verder ligt op circa 700 meter ten westen van het plangebied het Basisnet wegtraject “N50: Knp. Emmeloord - 
afrit N352 (Ens)”. Over dit traject worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het groepsrisico-plafond ligt op 48 
meter. Er geldt voor dit traject geen plasbrandaandachtsgebied.  

In voorliggend geval gaat het uitsluitend om de functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar 
reguliere woningen. Daarnaast wordt een nieuwe werktuigenberging binnen het agrarische deel van het erf 
gerealiseerd. Door de ontwikkeling neemt het aantal personen dat verblijft binnen het plangebied niet toe. Er 
is daarom eveneens geen toename van het groepsrisico. Een nadere verantwoording van het groepsrisico is 
daardoor niet noodzakelijk. 

Uit de inventarisatie blijkt verder dat de locatie:  

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen.  
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5.4.3 Conclusie 

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

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

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

Hoewel de richtafstanden in 'Bedrijven en milieuzonering' indicatief zijn, worden deze afstanden wel als harde 
eis gezien door de Raad van State bij de beoordeling of bedrijven op een passende afstand van woningen 
worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering’ is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

In voorliggend geval is sprake van buitengebied met verspreid liggende agrarische en woonerven. Er is in dit 
geval sprake van het omgevingstype ‘gemengd gebied’. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 
3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 
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5.5.3  Situatie plangebied  

5.5.3.1 Algemeen 

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

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

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het plan 
leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.  

Dit plan voorziet in de gedeeltelijke functiewijziging van agrarisch naar wonen. De functie wonen is geen  
milieubelastende functie voor de omgeving. Er is daarmee geen sprake van een aantasting van het woon- en 
leefklimaat van omwonenden. 

Daarnaast wordt het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde verruimd ten behoeve van een nieuwe 
werktuigenberging ten behoeve van akkerbouwactiviteiten. Hierbij worden de agrarische 
gebruiksmogelijkheden terug geschaald naar materieelopslag en opslag van agrarische producten. Een 
dergelijke functie kan op basis van de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden gezien als ‘Akkerbouw 
en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)’. Het betreft een milieucategorie 2 activiteit met in het omgevingstype 
‘gemengd gebied’ een grootste richtafstand van 10 meter voor eventuele geluidshinder. De richtafstanden 
voor geur, stof bedragen 0 meter.  

De woning ligt in de huidige situatie op voldoende afstand (ruim 40 meter). In voorliggend geval worden de 
agrarische en woonbestemming via planologisch maatwerk naast elkaar mogelijk gemaakt. Enerzijds worden 
de agrarische activiteiten beperkt tot opslag ten behoeve van het akkerbouwbedrijf (maximaal categorie 2). 
Verder wordt ter plaatse van de woning een bouwvlak opgenomen en wordt op het achterste deel van de 
woonbestemming, een strook van 10 meter, geen verblijfsobjecten toegestaan. Op deze wijze kunnen de 
woning en bijbehorende bouwwerken met een verblijfsfunctie in de toekomst niet binnen hindercontour van 
de agrarische activiteiten worden gerealiseerd. 

Andere woonfuncties bevinden zich op ruim afstand van het plangebied en ondervinden geen hinder. 

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. De nieuwe werktuigenberging binnen het agrarische gedeelte betreft geen 
milieugevoelig object en ondervindt ook geen hinder van omliggende functies. Een deel van het erf krijgt in de 
nieuwe situatie een woonbestemming. De functie wonen is aan te merken als milieugevoelige functie, maar 
het betreft in dit geval een reeds bestaande bedrijfswoning. Deze bedrijfswoning is reeds beschermd tegen 
hinder van omliggende (agrarische) bedrijven. Het beschermingsniveau veranderd daarom niet. Daarnaast 
wordt opgemerkt dat omliggende agrarische bedrijven (Sloefweg 3 en 7 en Drietorensweg 2) allen op meer 
dan 230 meter afstand van het plangebied liggen.  

In voorliggend geval wordt aan alle richtafstanden voldaan. Gezien de afstand tot omliggende 
milieubelastende functies en het planologisch maatwerk met betrekking tot de agrarische en woonfunctie 
binnen het plangebied (paragraaf 5.5.3.2) mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied 
sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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5.5.4 Conclusie 

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

5.6 Geur 

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij 

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

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën, waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden: 

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

5.6.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval worden binnen het agrarische deel van het plangebied geen veehouderijactiviteiten 
toegestaan. Agrarische erven in de omgeving waar wel veehouderijactiviteiten zijn toegestaan bevinden zich 
allen op meer dan 230 meter afstand van het plangebied. Er wordt ruimschoots aan de afstanden zoals 
aangeven in de Wgh voldaan.  

5.6.3 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan. 

5.7 Ecologie 

5.7.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

5.7.2 Gebiedsbescherming  

5.7.2.1 Algemeen  

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

5.7.2.2  Situatie plangebied 

In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale 
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen 
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ.  

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Gronden die tot Natura 2000-gebied ‘Zwarte 
meer’ behoren, liggen op circa 7 kilometer afstand van het plangebied . In afbeelding 5.2 is de ligging van het 
plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden weergegeven. 

 
Afbeelding 5.2 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: AERIUS.nl) 

Gezien de grote afstand tot Natura 2000-gebied, de kleinschalige aard en omvang van de ontwikkeling en het 
gebruik van het tussenliggende gebied voor landbouw, infrastructuur en bebouwing (barrièrewerking), wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden. 

5.7.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  
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Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN ligt op minimaal 1,7 kilometer afstand van het 
plangebied. In afbeelding 5.3 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (groene vlak) 
weergegeven. 

 
Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Provincie Flevoland) 

Gelet op de grote afstand en de plaatsgebondenheid van eventuele effecten van de ontwikkeling worden geen 
negatieve effecten op het NNN verwacht. 

5.7.3 Soortenbescherming  

5.7.3.1 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals 
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. In voorliggend 
geval is door Alcedo natuurprojecten een QuickScan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Voor de rapportage 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 van deze toelichting. 
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5.7.3.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek 

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:  

• Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aangetroffen en het kan worden uitgesloten dat 
ze aanwezig zijn;  

• Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek uit te voeren 
volgens kennisdocument huismus, kerkuil of steenuil;  

• Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek uit te laten 
voeren volgens het vleermuisprotocol 2021, omdat kan worden uitgesloten dat er ter plaatse vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn;  

5.7.4 Conclusie 

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

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.8.1 Archeologie  

5.8.1.1  Algemeen  

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

5.8.1.2 Situatie plangebied 

De gemeente Noordoostpolder heeft haar archeologische beleid vastgelegd in het rapport “Erfgoed in de 
polder, Actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingen kaart van de gemeente 
Noordoostpolder (2018)”. Op de archeologische beleidsadvieskaart hebben de gronden binnen het plangebied 
een verwachtingswaarde WA-8 (laag). Voor de gronden met verwachtingswaarde WA-8 geldt een 
onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 100.000 m2 en dieper dan 1 m. Deze onderzoeksgrens wordt 
niet overschreden door de bouw van de nieuwe werktuigenbergen. Nader onderzoek naar archeologische 
waarden in de bodem is niet vereist. 

In voorliggend bestemmingsplan is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde WA-
8’ opgenomen. Om de bescherming van archeologische waarden richting de toekomst te waarborgen.  

5.8.2 Cultuurhistorie  

5.8.2.1 Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
‘een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden’ dient te bevatten.  
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5.8.2.2 Situatie plangebied 

Er bevinden zich binnen het plangebied op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie 
Flevoland geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten of andere cultuurhistorische waarden. In de directe 
omgeving van het plangebied komen eveneens geen monumenten of cultuurhistorische waarden voor.  

Het plangebied en de directe omgeving kent wel een aantal cultuurhistorische karakteristieken die 
kenmerkend zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de zichtbaarheid daarvan, draagt het 
perceel bij aan de herkenbaarheid van de Noordoostpolder en daarmee haar bijzondere identiteit. 
Karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving, zoals de laanbeplantingen en verkavelingspatronen 
zijn aanwezig. In het voorliggende initiatief wordt de oorspronkelijke inrichting van het voorerf met de 
bedrijfswoning en bijbehorende schuur, bijbehorende erfsingels en entree van het erf behouden. De aanblik 
van het erf blijft hiermee gaaf beeld en de aanwezige karakteristieken blijven behouden.  

5.8.3 Conclusie  

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

5.9 Kabels & leidingen  
In of nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig. 

5.10 Besluit milieueffectrapportage 

5.10.1 Algemeen 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan of ruimtelijk plan kan op drie manieren met 
milieueffectrapportage in aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een 
passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er ontstaat een m.e.r.-
plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het 
bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er ontstaat een m.e.r.-
(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.  

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.- 
beoordeling gehanteerd. 
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5.10.2 Situatie projectgebied 

5.10.1.1 Art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 7 kilometer afstand van het projectgebied. Gezien 
de kleinschalige aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling in relatie tot de ruime afstand tot Natura 
2000-gebied wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 
lid 1 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit project dan ook niet noodzakelijk. 

5.10.1.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Dit project voorziet enerzijds in de uitbreiding van het agrarische deel van het erf. Anderzijds krijgt het voorerf 
een woonbestemming. Het betreffen directe eindbestemmingen. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan 
de definitie van een ‘besluit’ als bedoeld in het Besluit m.e.r. Dit betekent dat dit ruimtelijke plan m.e.r.-
(beoordelings)plichtig is, indien activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of 
D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden. In dit geval is sprake van een 
ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet direct m.e.r.-
plichtig. In  onderdeel D wordt de ontwikkeling eveneens niet specifiek genoemd. Het dichtst in de buurt komt 
de activiteit: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De ontwikkeling in een bestemmingsplan is m.e.r.-
beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarden worden overschreden: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

Gezien de drempelwaarden kan worden geconcludeerd dat in geval van voorliggend project geen sprake is van 
een m.e.r.-beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer 
ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten 
geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Indien de mogelijkheden van dit project worden vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een 
activiteit die vele malen kleinschaliger is. Van een m.e.r.-plichtig stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van 
het Besluit m.e.r. is dan ook geen sprake. Eén en ander is tevens bevestigd in de in dit hoofdstuk aan bod 
gekomen milieu- en omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken. 

5.10.3 Conclusie 

Dit project is niet m.e.r.-plichtig omdat het geen stedelijk ontwikkelingsproject betreft. Tevens zijn geen 
nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg van de voorliggend project. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

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

6.2 Beleidskaders 

6.2.1 Waterbeheerplan 2016-2021 

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met 
gebiedspartners) uit gaat voeren. 

De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon 
water, voldoende water) en het thema ‘water en ruimte’. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals 
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen. 

6.2.2  Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003) 

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie 
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem. 

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen 
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in: 

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

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

6.3 Watertoetsproces 
Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan. De beantwoording van de vragen van de digitale 
watertoets heeft ertoe geleid dat de ‘korte procedure’ van toepassing is. De planontwikkeling heeft een 
geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Het watertoetsresultaat en wateradviezen van 
waterschap Zuiderzeeland zijn opgenomen in bijlage 3 en 4 van deze plantoelichting. Bij het advies van 1 
oktober zit tevens een bijlage met mogelijke vervolgstappen voor de initiatiefnemer. Hieronder wordt aan de 
hand van de standaard waterparagraaf ingegaan op de relevante waterthema’s voor het plangebied. 

Thema Veiligheid 

Het plan ligt niet buitendijks of in de beschermingszone van een waterkering. Op basis van de ingevoerde 
gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing. 
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Thema Voldoende water 

Wateroverlast 

Streefbeeld 

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is 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. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. 

Binnen het plangebied bedraagt de toename van het verharde oppervlak per saldo ca. 515 m2. In de huidige 
situatie staat er een schuur van 420 m2. Deze wordt gesloopt en vervangen door een schuur van 700 m2. 
Daarnaast wordt er 235 m2 extra bestrating aangelegd. Door de geringe toename van het verharde oppervlak 
(minder dan 2.500 m2 in landelijk gebied) is geen compensatie noodzakelijk voor dit plangebied. 

Goed functionerend watersysteem 

Streefbeeld 

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem 

Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. 
Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op 
bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. 

De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het 
streefpeil van het oppervlakte water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het 
huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) zal door de planuitvoering 
niet verslechteren. Het plangebied bevindt zich binnen tien meter afstand van een bestaande watergang. De 
watergang wordt ten minste aan één zijde voorzien van een obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter 
breed. Bij een waterbreedte vanaf 12 meter geldt dit aan weerszijden. Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen 
onderhoudsstrook nodig. 

Thema Schoon Water 

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. 

Uitgangspunten 

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. 
Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron. 

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 
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of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig. Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van 
uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken) zijn 
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende 
materialen worden verboden door het waterschap. 

Planspecifiek 

Het hemelwater afkomstig van de nieuwe werktuigenberging wordt via een erfsloot afgevoerd. De bestaande 
erfsloot wordt hiervoor verlegd. Dit is aangeven op de erfinrichtingstekening in bijlage 1 van de regels. Er 
worden geen uitlogende (bouw)materialen toegepast bij de bouw van de werktuigenbergen. 

Goed omgaan met afvalwater 

Streefbeeld 

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

Uitgangspunt(en) 

Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. Verontreinigingen door afvalwater 
(huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen. 

Planspecifiek 

In voorliggend geval wordt geen bedrijfsafvalwater geproduceerd. Het betreft uitsluitend een 
werktuigenberging.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING  

7.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1. Algemeen 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.   
 
De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.  
 
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.   
 
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1 inleidende regels; 
2 bestemmingsregels; 
3 algemene regels 
4 overgangs- en slotregels. 

7.2.2. Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten: 

• begrippen (Artikel 1) 
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  
 

• Wijze van meten (Artikel 2) 
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en 
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering 
begrepen moeten worden.  
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7.2.3. Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemming. 
De regels zijn onderverdeeld in: 

• Bestemmingsomschrijving 
Hierin is de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze bestemming opgenomen. 
Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.  
 

• Bouwregels 
In deze regels zijn eisen opgenomen waaraan de binnen de bestemming voorkomende bebouwing 
moet voldoen. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd is hierin vastgelegd.  

7.2.4. Algemene regels 

Hoofstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 6) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan 
één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.  
 

• Algemene gebruiksregels (Artikel 7) 
In dit artikel staat beschreven welk gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval strijdig zijn met 
het bestemmingsplan. 
 

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 8) 
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  
 

• Overige regels (Artikel 9) 
In dit artikel is een regel opgenomen ten aanzien van de inwerkingtreding van de wettelijke regels die 
zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. 

 7.2.5. Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

7.3 Verantwoording van de regels 
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. 

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 
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‘Agrarisch’ (Artikel 3) 

De bestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak is opgenomen voor de gronden aan de achterzijde van het erf 
ten behoeve van de opslag van materieel en agrarische producten van het akkerbouwbedrijf. Daarnaast is deze 
bestemming opgenomen ter plaatse van de gronden aan de oost- en westzijde van het woonerf waar het 
bestaande agrarisch bouwvlak vervalt.  

De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt tot agrarische bedrijvigheid in de vorm van het weiden van vee en/of 
het telen van gewassen en ter plaatse van het bouwvlak agrarische bedrijvigheid in de vorm van opslag van 
materieel en agrarische producten ten behoeve van een akkerbouwbedrijf. 

Binnen het bouwvlak mogen bedrijfsgebouwen worden gebouwd, een bedrijfswoning is expliciet uitgesloten. 
Verder is in de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Tot een met de bestemming 
strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe 
bouwwerken zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform de in Bijlage 1 van de regels 
opgenomen erfinrichtingstekening. 

 

‘Wonen – Voormalige agrarische erven’ (Artikel 4) 

Voor de voormalige bedrijfswoning en bijbehorend erf is de bestemming ‘Wonen – Voormalige agrarische 
erven’ opgenomen. Deze gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen. Binnen deze bestemming mogen 
woning, bijhorende bouwwerken en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd. Woningen 
mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 
wonen uitgesloten – verblijfsfunctie, zijn verblijfsruimte in bijbehorende bouwwerken uitgesloten. Dit omdat 
ze anders te dichtbij de agrarische functie komen. 
 
Verder is een aan huis verbonden beroep of aan huis verbonden bedrijfsactiviteit onder voorwaarden 
toegestaan. 

 

 ‘Waarde– Archeologische verwachtingswaarde WA-8 (Artikel 5) 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8' aangewezen gronden zijn, behalve voor de  
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond 
aanwezige archeologische verwachtingswaarden. Bij bodemingrepen groter dan 10.000 m2  en dieper dan 100 
cm beneden maaiveld is archeologisch onderzoek vereist. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de 
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten 
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van 
een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN 
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

9.1.2 Provincie Flevoland 

Het conceptbestemmingsplan is ter vooroverleg naar de provincie Flevoland gestuurd. De provincie heeft 
aangegeven dat er extra aandacht besteed dient te worden aan de toetsing van de ‘Beleidsregel Kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijke gebied 2008’ en dan met name de voorwaarde dat het ruimtelijk splitsen van 
een (voormalig) agrarisch bouwperceel niet is toegestaan. In paragraaf 4.2.4.2 is dit nader onderbouwd. 

9.1.3 Waterschap Zuiderzeeland 

Het conceptbestemmingsplan is ter vooroverleg naar het waterschap Zuiderzeeland gestuurd. Het waterschap 
heeft positief geadviseerd over de ontwikkeling. In hoofdstuk 6 is hier reeds nader op ingegaan.  

9.2 Inspraak  
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt er, gezien de aard van dit 
bestemmingsplan, geen inspraak verleend. 

9.2 Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 september tot en met 20 oktober 2021 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Bodemonderzoek 
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Bijlage 2 Quickscan natuurwaarden 
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Bijlage 3 Watertoetsresultaat 
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Bijlage 4  Wateradvies waterschap 
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In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Sloefweg 5 te Ens. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in 
bijlage I.  
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen bestemmingswijziging. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Vooronderzoek 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Provincie Flevoland Bodematlas van Flevoland 

Gemeente Noordoostpolder Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Sloefweg 5 te Ens 

Kadastrale gemeente Noordoostpolder 

Sectie C 

Percelen 4109 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <3000 m2 

Eigenaar / gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een woning met twee schuren en tuin 

Bebouwing Ter plaatse staat een woning en twee schuren 
 

Verharding De onderzoekslocatie is deels verhard met beton 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Sloefweg in het buitengebied van Ens. Op het perceel 
bevindt zich een woning met tuin en twee schuren. De meest noordelijke schuur maakt geen deel 
uit van onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Op historische kaarten is vanaf 1964 bebouwing op de locatie te zien. Echter volgens het BAG-
register is de huidige woning gebouwd in 1951. Volgens het register zijn de schuren eveneens 
gebouwd in 1951.  
 
Uit de historische informatie is gebleken dat er op de locatie een tractorpetroleumpompinstallatie 
(carburine) aanwezig is (geweest). Het is niet bekend geworden waar de installatie heeft gestaan. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 
2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Voor zover bekend zijn in er in het verleden op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied van Ens. In de directe omgeving bevinden 
zich meerdere agrarische bedrijven en agrarische percelen. Westelijk van de locatie op een 
afstand van circa 750 meter ligt de autoweg N50. Op historische kaarten wordt de omgeving 
aangeduid als "Hoge Bavel". 
 
Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

    

  
De boorlocatie bevindt zich circa 3 meter beneden NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
 
2.7 Vooronderzoek NEN 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat er sinds circa 1951 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is aannemelijk dat er tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in verwerkt is. Het 
is echter niet aannemelijk dat er asbest in de bodem van onderhavige onderzoekslocatie is terecht 
gekomen. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot asbest in de bodem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verkennend bodemonderzoek 
Sloefweg 5 te Ens  

2021-023 10-3-21 Pagina 8 van 17 

 
 

3.1 Hypothesestelling 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. De volgende deellocaties en 
hypotheses worden aangehouden: 
 
Tabel 3 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

Carburine-installatie Verdacht (VEP) Minerale olie + BTEXN - 

 
3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 februari 2021 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 4 maart 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 
 
Tabel 4 Onderzoeksopzet NEN 5740 (VED-HE) 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 11 2 1* 3x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000* 

Carburine-installatie 2 - 1* 1x Min olie 1x Min olie + BTEXN* 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 
* Peilbuis en bijbehorende watermonster gecombineerd 

 
3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
Tabel 5  Analyse onderzochte monsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 

Minerale Olie GC (AS3000) 

BM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM3 0,00 - 0,50 12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM4 0,10 - 0,50 16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

PB1 WM1 1,80 - 2,80 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)  

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Onderzoeksprogramma 
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit sterk kleiig, matig fijn zand. De ondergrond bestaat uit matig zandig 
klei. In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 
Tabel 6 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 2,80 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
  0,50 - 1,00 Zand zwak roesthoudend 
  1,00 - 1,50 Klei zwak roesthoudend 
2 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
3 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
4 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
5 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
6 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
7 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
8 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
9 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
10 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
  1,00 - 1,50 Klei zwak roesthoudend 
11 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
12 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
  0,50 - 1,00 Zand zwak roesthoudend 
13 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
14 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
15 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen 
16 0,50 0,00 - 0,10  volledig beton 
17 0,50 0,00 - 0,10  volledig beton 

 
Er is geen puin of asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de boringen aangetroffen.  
 
Omdat niet duidelijk is geworden waar de tractorpetroleuminstallatie heeft gestaan, is de 
zuidelijke schuur als meest voor de hand liggende plaats aangewezen. Na plaatsing van de peilbuis 
en de boringen blijkt dat de installatie achter op het terrein aanwezig is, op een geruime afstand, 
buiten de huidige onderzoekslocatie (zie bijlage III). 
 
De woning is nog reeds bewoond waardoor het niet wenselijk is om inpandig te gaan boren. De 
kwaliteit van de bodem onder de woning wordt niet slechter verwacht dan de bodemkwaliteit 
naast de woning.  
 
Het mengmonster BM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter 
plaatse van de zuidelijke schuur. 
Het mengmonster BM2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond in 
de tuin, zuidelijk van de onderzoekslocatie. 
Het mengmonster BM3 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond in 
de tuin oostelijk van de onderzoekslocatie. 
Het mengmonster BM4 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond 
onder de betonverharding. 
 
De mengmonsters zijn ten behoeve van de NEN5740 samengevoegd door AL-West Agrolab. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Onderzoeksresultaten 
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Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 7 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

PB1 WM1 1,80 - 2,80 1,19 5,8 844 16,4 
Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab te Deventer. Deze analyses zijn allen 
AS3000 erkende verrichtingen. 
 
Tabel 8 Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 

- 

BM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

- 

BM3 0,00 - 0,50 12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 

PCB (som 7)* 

BM4 0,10 - 0,50 16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

- 

PB1 WM1 1,80 - 2,80 PB1 1,1,2-Trichloorethaan*, Zn*, Ba* 
 * verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
4.3 Toetsing van de hypothese 
Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen Opmerkingen 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Aangenomen  

Carburine-installatie Verdacht (VEP) Verworpen  

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Sloefweg 23 te Ens, kadastraal bekend gemeente: 
Noordoostpolder, Sectie: C, nummer(s): 4109 is op 25 februari 2021 een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 uitgevoerd. 
 
Op het perceel bevindt zich een woning met tuin en twee schuren. De meest noordelijke schuur 
maakt geen deel uit van onderhavige onderzoekslocatie. 
 
In de bovengrondmengmonsters (BM1, BM2 en BM4) zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster (BM3) is een lichte verhoging PCB som 7 aangetroffen. In het 
grondwatermonster (PB1 WM1) zijn lichte verhogingen 1,1,2-Trichloorethaan, zink en barium 
aangetroffen. 
 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 
Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 
dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te 
krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater 
voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 

5 Samenvatting en conclusie 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 februari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Noordoostpolder
C
4109

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2021-023



 
 

 

BIJLAGE III 
Overzichtstekening boorpunten 
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BIJLAGE IV 
Boorstaten 



Pagina 1 - 5

Projectcode: 2021-023

Datum: 25-2-2021

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

1-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, uiterst kleiïg, zwak
roesthoudend, neutraal cremegrijs,
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak
roesthoudend, bruingrijs,
Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, blauwgrijs,
Edelmanboor

-200

Klei, zandig, donker blauwgrijs,
Edelmanboor

-280

Datum: 25-2-2021

Boring: 2
0

50

2-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, matig
grindig, sporen schelpen, grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 3
0

50

3-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 4
0

50

4-1

braak0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, zwak
grindig, sporen schelpen, grijsbruin,
Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-023

Datum: 25-2-2021

Boring: 5
0

50

5-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 6
0

50

6-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 7
0

50

7-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 8
0

50

8-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-023

Datum: 25-2-2021

Boring: 9
0

50

9-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 10
0

50

100

150

200

10-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, uiterst zandig, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Klei, uiterst zandig, zwak
roesthoudend, donker cremegrijs,
Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 25-2-2021

Boring: 11
0

50

11-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 12
0

50

100

150

200

12-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, uiterst kleiïg, zwak
roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, donker
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, donker
blauwgrijs, Edelmanboor

-200
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Projectcode: 2021-023

Datum: 25-2-2021

Boring: 13
0

50

13-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 14
0

50

14-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 15
0

50

15-1

gras0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, sporen
schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 16
0

50

16-1

beton0

Volledig beton, Edelmanboor
-10

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, donker
groengrijs, Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-023

Datum: 25-2-2021

Boring: 17
0

50

17-1

beton0

Volledig beton, Edelmanboor
-10

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, donker
groengrijs, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.03.2021Datum
35008640Relatienr
1018102Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   1018102   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-023 BJZ Sloefweg 5 Ens
Opdrachtacceptatie 26.02.21
Monsternemer Opdrachtgever

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

371875 371880 371885 371890

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 BM4

Opdracht   1018102   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *) *)

++ ++ ++ ++
81,6 79,2 81,9 76,5

<5,0 <5,0 <5,0

12 11 8,4

3,2   3,2   2,4   

++ ++ ++

44 41 41
0,29 0,29 <0,20

6,6 6,4 6,4
13 12 8,9

0,10 0,09 0,09
24 24 18

<1,5 <1,5 <1,5
15 15 14
77 76 52

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,067 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,11 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,46   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3

371875
371880
371885
371890

25.02.2021
25.02.2021
25.02.2021
25.02.2021

BM1
BM2
BM3
BM4

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

371875 371880 371885 371890

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 26.02.2021
Einde van de analyses:  03.03.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

BM1 BM2 BM3 BM4

Opdracht   1018102   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5

7 <5 <5 <5
9 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0015 0,0022 <0,0010
<0,0010 0,0016 <0,0010

0,0014 0,0020 <0,0010
<0,0010 0,0013 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0064   0,0092   0,0049   
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Toegepaste methoden

eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934
Protocollen AS 3000

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101
PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1018102   Bodem / Eluaat

*): 

: 
: 

: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1018102, Analysis No. 371875, created at 02.03.2021 11:01:07

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=371875]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1018102, Analysis No. 371880, created at 02.03.2021 10:08:23

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=371880]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1018102, Analysis No. 371885, created at 02.03.2021 08:13:26

Monster beschrijving: BM3

[@ANALYNR_START=371885]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1018102, Analysis No. 371890, created at 02.03.2021 08:13:26

Monster beschrijving: BM4

[@ANALYNR_START=371890]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

09.03.2021Datum
35008640Relatienr
1020332Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   1020332   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-023 BJZ Sloefweg 5 Ens
Opdrachtacceptatie 04.03.21
Monsternemer Opdrachtgever

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

382167

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
PB1 WM1

Opdracht   1020332   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

m)

290
<0,20

<2,0
6,3

<0,05
<2,0
<2,0

6,2
140

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10

<0,50   
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

382167 PB1 WM1 04.03.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

382167

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 04.03.2021
Einde van de analyses:  09.03.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

PB1 WM1

Opdracht   1020332   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10
5,8

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1020332   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1020332, Analysis No. 382167, created at 09.03.2021 12:02:15

Monster beschrijving: PB1 WM1

[@ANALYNR_START=382167]
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM1 BM2 BM3 

Certificaatcode   1018102 1018102 1018102 

Boring(en)   1, 2, 3, 4 10, 6, 8, 9 12, 13, 14, 15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,20 3,20 3,20 

Lutum % ds 12,00 12,00 11,00 

Datum van toetsing  9-3-2021 9-3-2021 9-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds    0,020 0   0,029 0,01 

PCB 28 mg/kg ds   <0,0010 <0,0022  <0,0010 <0,0022 

PCB 52 mg/kg ds   <0,0010 <0,0022  <0,0010 <0,0022 

PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,0047  0,0022 0,0069 

PCB 118 mg/kg ds   <0,0010 <0,0022  0,0016 0,0050 

PCB 138 mg/kg ds   0,0014 0,0044  0,0020 0,0063 

PCB 153 mg/kg ds   <0,0010 <0,0022  0,0013 0,0041 

PCB 180 mg/kg ds   <0,0010 <0,0022  <0,0010 <0,0022 

     

METALEN     

IJzer  % ds   <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds   6,6 11,1 -0,02  6,4 11,3 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds   15 24 -0,17  15 25 -0,15 

Koper  mg/kg ds   13 19 -0,14  12 18 -0,14 

Zink  mg/kg ds   77 119 -0,04  76 121 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds   0,29 0,41 -0,02  0,29 0,42 -0,01 

Barium  mg/kg ds   44 76 (6)  41 75 (6) 

Kwik  mg/kg ds   0,10 0,12 -0  0,09 0,11 -0 

Lood  mg/kg ds   24 31 -0,04  24 32 -0,04 

     

OVERIG     

Droge stof %  81,6 81,6 (6)  79,2 79,2 (6)  81,9 81,9 (6) 

Lutum %   12   11  

Organische stof (humus) %   3,2   3,2  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 7 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <77 -0,02  <35 <77 -0,02  <35 <77 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 7 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 9 (6)  <4 9 (6)  <4 9 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 11 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  7 22 (6)  <5 11 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  9 28 (6)  <5 11 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 11 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 11 (6)  <5 11 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fluorantheen mg/kg ds   0,11 0,11  <0,050 <0,035 

Chryseen mg/kg ds   0,067 0,067  <0,050 <0,035 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds    0,46 -0,03   <0,35 -0,03 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM4 

Certificaatcode   1018102 

Boring(en)   16, 17 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,50 

Humus % ds 2,40 

Lutum % ds 8,40 

Datum van toetsing  9-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0029 

   

METALEN   

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  6,4 13,2 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  14 27 -0,13 

Koper  mg/kg ds  8,9 14,9 -0,17 

Zink  mg/kg ds  52 92 -0,08 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03 

Barium  mg/kg ds  41 88 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,09 0,12 -0 

Lood  mg/kg ds  18 25 -0,05 

   

OVERIG   

Droge stof %  76,5 76,5 (6) 

Lutum %  8,4  

Organische stof (humus) %  2,4  

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <102 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 12 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 15 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Chryseen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03 
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB1 WM1 

Datum  4-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  9-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14  

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

Dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,20 <0,14 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,50# 0,35 (41) 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

Vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

Nikkel  µg/l  6,2 6,2  -0,15 

Koper  µg/l  6,3 6,3  -0,14 

Zink  µg/l  140 140  0,1 

Molybdeen  µg/l  <2,0 <1,4  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

Barium  µg/l  290 290  0,42 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6) 
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Watermonster  PB1 WM1 

Datum  4-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  9-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  5,8 5,8 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
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   S S Diep Indicatief I 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 
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Alcedo Natuurprojecten heeft dit rapport opgesteld in opdracht van BJZ.nu. Daarmee is dit rapport eigendom van bovengenoemde op-
drachtgever. Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, 
of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Alcedo Natuurprojecten. Het is ook 
niet toegestaan dit rapport zonder toestemming te gebruiken voor enig ander werk dan waarvoor dit product is ontwikkeld. Alcedo 
Natuurprojecten is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade welke voortvloeit uit toepassingen van resultaten van werkzaamheden 
of andere gegevens verkregen van Alcedo Natuurprojecten; opdrachtgever vrijwaart Alcedo Natuurprojecten van aanspraken van derden 
in verband met deze toepassing. 
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Colofon 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraag 

Initiatiefnemer is voornemens om aan de Sloefweg 5 te Ens een verouderde schuur af te breken 

en een bomensingel bestaand uit essen te rooien om ter plaatse ruimte te maken voor een grotere 

en modernere schuur. De voorgenomen ingreep kan betekenen dat er via de Wet 

natuurbescherming (Wnb) beschermde planten- en diersoorten die ter plaatse of in de directe 

omgeving leven in het geding komen. Een onderzoek zal moeten uitwijzen of er mogelijk sprake is 

van de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. Daartoe zal een quickscan flora & 

fauna moeten worden uitgevoerd. De resultaten van deze quickscan kunnen bepalend zijn voor 

vervolgonderzoek op basis van het vleermuisprotocol en/of kennisdocumenten. BJZ.nu heeft het 

ecologisch adviesbureau Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle verzocht deze quickscan uit te voeren. 

In deze rapportage wordt uiteengezet hoe de opdracht is uitgevoerd en wat de conclusies daarvan 

zijn. 

 

De quickscan flora & fauna is uitgevoerd op basis van de vraag: wat is het effect van de 

voorgenomen ingreep op de eventueel aanwezig beschermde planten- en diersoorten? 

 

1.2. Doel 

Het doel van het onderzoek, de ecologische quickscan, is het controleren en onderzoeken van de 

locatie op de aanwezigheid van via de Wnb beschermde diersoorten en het uitbrengen van 

advies ten aanzien van eventuele vervolgstappen. 

Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in vijf vragen: 

1. Welke beschermde soorten, zoals genoemd in de Wnb zijn op de locatie aanwezig? 

2. Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze beschermde soorten? 

3. Worden bij uitvoer van de voorgenomen plannen verbodsbepalingen van de Wnb 

overtreden? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te 

minimaliseren of te voorkomen?  

5. Is vervolgonderzoek noodzakelijk? 
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1.3. Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het 

kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en werd de doelstelling vertaald 

naar onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek besproken. In hoofdstuk 

3 wordt het wettelijk kader uiteengezet. In hoofdstuk 4 volgt een algemene beschrijving van de 

onderzochte locatie en de voorgenomen ingrepen. In hoofdstuk 5 volgt de synthese van de 

resultaten en wordt een effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in het kader van de 

WNB. In hoofdstuk 6 volgt een effectentoetsing op de gebiedsbescherming Wnb. In hoofdstuk 7 

volgen de conclusies en aanbevelingen met eventuele mitigerende maatregelen en wordt de 

eventuele noodzaak aangegeven tot vervolgonderzoek. Hierna volgen de geraadpleegde bronnen 

en bijlagen met een foto impressie van de onderzochte locatie. 
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2. Onderzoeksmethodiek 

 

2.1. Algemene opzet en werkwijze 

 

Dit onderzoek betreft een quickscan.  Op basis van een grondig onderzoek op locatie is een 

inschatting gemaakt van de aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- 

en diersoorten en de mogelijke nadelige effecten van de voorgenomen ingreep op deze soorten.  

Deze inschatting is gemaakt op basis van parate veldkennis van de onderzoeker met betrekking 

tot beschermde planten- en diersoorten. Naar aanleiding van de bevindingen is een 

deskundigenoordeel gevormd van te verwachten negatieve effecten op de aanwezige en/of 

mogelijk aanwezige beschermde planten- en diersoorten. De mogelijk negatieve effecten zijn 

getoetst aan de Wnb.  

 

2.2. Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek wordt gebruikt als aanvulling op tijdens het veldonderzoek verzamelde 

waarnemingen en gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel overzicht 

van beschermde planten- en diersoorten die in de regio voorkomen kunnen 

verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), internetmedia en 

diverse verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en verslagen van Particuliere 

Gegevens-beherende Organisaties (PGO’s) worden geraadpleegd. 

 

2.3. Oriënterend terreinbezoek 

Het bezoek vindt over het algemeen overdag plaats onder geschikte weercondities. Tijdens dit 

bezoek is op basis van de opdrachtgever aangeleverde gegevens zoveel mogelijk concrete 

informatie te verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde planten- en 

diersoorten, via zicht- en gehoorwaarnemingen, sporenonderzoek zoals de aanwezigheid van 

nesten, holen, uitwerpselen, uilenballen, veertjes, eischalen. Ook is de wijde omgeving van de te 

onderzoeken locatie of locaties bekeken en is er een inschatting gemaakt van hoe dieren deze en 

het omliggende terrein kunnen gebruiken als plaats om te foerageren, erlangs te trekken, er te 

rusten of het anderszins te benutten.  

2.4. Volledigheid van het onderzoek 

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van het onderzoeksgebied gemaakt, maar 

met een dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk 

waargenomen worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken van de 

kans dat beschermde soorten een plangebied benutten. Dit deskundigheidsoordeel komt tot 

stand aan de hand van parate kennis van beschermde planten- en diersoorten, hun 

habitatvoorkeur, ecologie en op basis van vooronderzoek met betrekking tot de te onderzoeken 

locatie of locaties.  
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2.5. Verantwoording 

Alcedo Natuurprojecten 

Uitvoer veldwerk: Henk Mellema 

Rapportage: Evert Ruiter 

Fotografie: Henk Mellema, tenzij anders vermeld 
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3. Wettelijk kader 

3.1. Algemeen 

De bescherming van planten- en diersoorten is in Nederland geregeld in de Wet 
natuurbescherming (verder te noemen Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden 
en beschermt ruim 900 soorten in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten. 
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. 

3.2. Doelstelling van de Wnb 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur; 
• het behouden en herstellen van biologische diversiteit; 
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een 

samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen. 

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. 
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of 
planten. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw activiteiten op beschermde 
soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de bescherming van soorten prima 
samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde soorten, 
dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade ontstaat aan 
beschermde dieren of planten. In die situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor een 
vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd (‘nee-tenzij’-beginsel).  

3.3. Welke soorten worden beschermd? 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten:  
  

• Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels volgens het beschermingsregime van 
de Vogelrichtlijn; 

• Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag 
van Bonn; 

• Andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming 
behoeven.  
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3.4. Zorgplicht 

In de Wnb is ook een zorgplicht vastgelegd. Deze plicht geldt te allen tijde en houdt in dat 
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht 
geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. De Memorie van 
Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen 
voor de in het wild levende dieren en planten, en ook voor hun directe leefomgeving. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”.  
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3.5. De verbodsbepalingen 

                           Beschermingsregimes 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb Andere soorten § 3.3 Wnb 

Artikel 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk te 

doden of te vangen. 

Artikel 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te 

vangen. 

Artikel 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten 

opzettelijk te doden of te 

vangen. 

Artikel 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen. 

Artikel 3.5 lid 2 

Het is verboden om dieren 

opzettelijk te verstoren.  

 

Artikel 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. 

Artikel 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben. 

Artikel 3.5 lid 3 

Het is verboden om eieren van 

dieren in de natuur opzettelijk 

te vernielen of te rapen. 

Artikel 3.10 lid 1c 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels 

opzettelijk te verstoren, tenzij 

de verstoring niet van 

wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van 

de desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen. 

 

 
Artikel 3.5 lid 5 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

 

  Tabel 1. Overzicht verbodsbepalingen 
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3.6. Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de 

Vogelrichtlijn en een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag 

van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die 

vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen 

verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels, in 

totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en 

nationale soorten (flora, fauna en avifauna) beschermd. Om af te mogen wijken van de 

verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 

• Er mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

• Er moet tegenover een afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet 

geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

• De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 

3.7. Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland, oftewel NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS), is een 

netwerk van natuurgebieden waarin de natuur (planten en dieren) voorrang heeft en daarom 

wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen 

en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. Het NNN kan 

worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is daarom van belang dit 

netwerk te bespreken in het kader van natuurbescherming. Het NNN moet uiteindelijk samen 

met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch 

Netwerk (PEEN) vormen. 

Sinds 1990 zijn de provincies en het Rijk drukdoende met de aanleg van verbindingszones tussen 

verschillende natuurgebieden om zo een duurzaam, samenhangend netwerk van gebieden te 

creëren. De NNN heeft als doel van bestaande en nieuwe natuur een goed werkend netwerk te 

maken. Het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het NNN is hierbij het uitgangspunt. Net als bij de Wnb geldt hier het ‘nee-tenzij’-beginsel. Dit is 1 

oktober 2012 vastgelegd in het Besluit Algemene Regelingen Ruimtelijke Ordening (BARRO). Dit 

betekent dat er geen activiteiten plaats mogen vinden waardoor de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN in het geding komen, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, 

tenzij er geen reële alternatieven zijn of tenzij negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt 

worden en de overblijvende effecten worden gecompenseerd. 
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Rijk en provincies hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat natuurbeheer meer een regionale 

verantwoordelijkheid wordt. Dat is vastgelegd in het Natuurakkoord. Als gebiedsregisseurs van 

het landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Zij dienen 

de begrenzing van het NNN vast te leggen in een provinciale verordening, waar ook de regels 

omtrent de inhoud van en de toelichting bij bestemmingsplannen in het belang van de realisatie, 

bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van het 

NNN worden beschreven. De provincies dienen hierbij ook de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN vast te leggen. Dit zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuur-

doelen van het desbetreffende gebied. Per perceel worden deze doelen vaak in natuurdoeltypen 

en/of beheertypen vastgelegd. 

Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek gaat Alcedo 
Natuurprojecten dus ook altijd na of het plangebied binnen de begrenzingen van het NNN ligt en 
wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit zullen zijn. 
 
De onderzochte locatie ligt op minder dan 3 kilometer afstand van net NNN Zie figuur 1.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 1: Ligging van onderzochte locatie ten opzichte van het NNN (groen). Bron: ArcGis.com 
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3.8. Natura 2000 

Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek wordt ook 
onderzocht of het plangebied binnen de begrenzingen of directe invloedsfeer (minder dan 3 
kilometer) van een N2000 gebied ligt en wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit 
op dat gebied zullen zijn. 
 
De onderzochte locatie bevindt zich op ruim 7 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde N2000 
gebied (Zwarte Meer). Zie figuur 2. 
  

  
 

 

 

 

 
 

    

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Ligging van de onderzochte locatie (in rode cirkel) ten opzichte van N2000 (lichtgroen). Bron: ArcGis.com 
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4. Beschrijving locatie en ingrepen 

4.1. Beschrijving locatie 

 

De onderzochte locatie is gelegen aan de Sloefweg 5 te Ens (Gemeente Noordoostpolder). Het 
betreft een 50’er jaren woonhuis met daarachter twee schuren. De omgeving van het woonhuis 
bestaat uit een groot erf en een gazon en het geheel os omsloten door een bomensingel 
hoofdzakelijk bestaand uit es Fraxinus excelsior. De af te breken schuur is gebouwd met 
damwandprofiel-platen en heeft een golfplaten dak. De schuur is niet afgesloten, er is dus sprake 
van een open toegang tot de schuur. De rij essen ten noorden van deze schuur zijn halfwas 
bomen in een goede staat. Het voornemen is om deze rij bomen te kappen in verband met bouw 
van een nieuwe schuur.  
 

       Voor een impressie van de onderzochte locatie: zie bijlage op pagina 24. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ligging van de onderzochte locatie t.o.v. Emmeloord. Bron: Google Maps. 
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4.2.              Beschrijving ingreep 

 

De voorgenomen ingreep bestaat uit: 

• Afbreken van de meest noordelijke schuur; 

• Kap van rij essen aan de noordzijde van de schuur; 

• Bouw van een nieuwe schuur; 

• Aanplant van bomensingel ten westen van de nieuwe schuur. 

 

Ten behoeve van deze plannen zullen geen watergangen, poelen of vijvers worden gedempt.   

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 4: Exacte ligging van de onderzochte locatie. Bron: Google Earth. 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de (potentiële) aan- of afwezigheid van de onderzochte plant- en 

diersoorten in het onderzoeksgebied onderbouwd. De relevante soorten zijn nader toegelicht. 

5.1. Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van de 

beschermde soorten binnen de Wnb met de nadruk op de niet vrijgestelde beschermde 

soorten. In onderstaande tabel zijn het tijdstip en de waarnemings-condities van het 

uitgevoerde veldbezoek weergegeven. 

Waarnemingscondities veldbezoek 

Datum Begintijd Eindtijd Weersomstandigheden 

29.01.2021 10:30 uur 11:30 uur Wind: 4 bft, bewolking 80%, circa 8 C̊., geen regen 

Tabel 2. Waarnemingscondities veldbezoek 

5.2. Flora 

Op de onderzochte locatie is geen sprake van het voorkomen van wilde beschermde 

plantensoorten omdat het ter plaatse sprake is van een gazon met daarnaast een 

bomensingel. Van enige wilde plantengroei is niet of nauwelijks sprake. 

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen beschermde 

plantensoorten in het geding komen. 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens dit onderzoek zijn er in de schuur en in de houtwal geen sporen aangetroffen van 

vaste verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren. Wel werden er oude uitwerpselen 

aangetroffen van een egel. Zo nu en dan zullen grondgebonden zoogdieren de schuur 

inlopen om er op te zoek gaan naar een tijdelijke schuilplaats of om er te foerageren. Dat 

geldt eveneens voor de bomensingel ten noorden van de schuur.  

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde grondgebonden 

zoogdieren in het geding komen of vaste voortplantings- en rustplaatsen permanent worden 

verstoord.  
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5.3. Vleermuizen 

In de directe omgeving van de onderzochte locatie komen diverse soorten vleermuizen voor. 

Onder andere: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Omdat het 

voornemen bestaat om bebouwing af te breken en bomen te kappen is er voor dit onderzoek 

gekeken naar de geschiktheid van deze locatie als vaste verblijfplaats voor gebouw-, en 

boom-bewonende vleermuizen. Daarnaast is er gekeken naar de geschiktheid van de 

omgeving als foerageerplaats voor vleermuizen en het belang daarvan als onderdeel van een 

potentiële vliegroute voor vleermuizen.  

 

Vaste verblijfplaatsen 

Op basis van deze visuele inspectie kan worden bepaald dat de onderzochte locatie niet 

geschikt is als vaste verblijfplaats (kraamkolonie, paarverblijf, zomer- en winterverblijf) voor 

vleermuizen. De reden hiervoor is dat er geen toegankelijke spouwmuren of andere situaties 

aanwezig zijn waar vleermuizen in weg kunnen kruipen om er een kolonie te vormen.  

Foerageerplaatsen 

De onderzochte locatie zal naar alle waarschijnlijkheid wel fungeren als foerageerplaats voor 

vleermuizen. Daarbij wordt vooral gedacht aan soorten als gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Deze foerageerplaatsen zullen 

door de voorgenomen ingreep niet worden aangetast. 

Vliegroutes 

De onderzochte locatie vormt mogelijk een onderdeel van een corridor bestaand uit de 

bomen langs de Sloefweg en woningen. Bij de voorgenomen plannen zullen bestaande 

vliegroutes en migratiecorridors niet worden onderbroken. 

Effectenbeoordeling: De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen is op de 

onderzochte locatie uit te sluiten. Door de geplande ingreep zullen geen vaste 

verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding komen. Foerageermogelijkheden en 

vliegroutes van vleermuizen worden niet aangetast.  

5.4. Vogels 

Tijdens dit onderzoek is gericht gekeken naar de functie die de onderzochte locatie voor vogels 

kan vervullen en gezocht naar jaarrond beschermde nestplaatsen van onder meer huismussen, 

spreeuwen, zwaluwen en uilen. 

Tijdens deze scan zijn in de omgeving diverse algemene vogelsoorten aangetroffen. Het betreft 

vogelsoorten die thuishoren in een dergelijk landschapstype en de locatie vooral benutten als 

plaats om er te foerageren. Er werden in en om de af te breken schuur geen huismussen of 

spreeuwen aangetroffen. Ook werden er geen sporen van nesten van deze soorten 

aangetroffen. Eveneens konden er geen sporen (veren, braakballen, poepsporen) van uilen 

worden vastgesteld. Wel werden er twee oude nesten (dus niet bewoond of gebruikt in 2020) 

van boerenzwaluw aangetroffen. Aan naastgelegen schuur broeden huiszwaluwen. Deze 

nesten gaan echter niet verloren.  

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen jaarrond beschermde 

nestplaatsen van huismus, spreeuw, kerkuil of steenuil verloren gaan.  
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5.5. Amfibieën, reptielen en vissen 

Er is geen gericht onderzoek naar het voorkomen van deze soortgroepen verricht. De reden 

hiervoor is dat op basis van een visuele inspectie kon worden volstaan met de constatering dat 

er vanwege de voorgenomen plannen geen belangrijk (land)biotoop voor deze soortgroepen 

zal worden aangetast.  

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde amfibieën-, 

reptielen- of vissensoorten in het geding komen. 

5.6. Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

Tijdens de quickscan werden geen dagvlinder-, libellen- en sprinkhanensoorten aangetroffen. 

De weersomstandigheden en de tijd van het jaar waren daar ook niet gunstig voor. Er is 

verder geen onderzoek naar het voorkomen van deze soortgroepen verricht. De reden 

hiervoor is dat op basis van een visuele inspectie kon worden volstaan met de constatering 

dat er vanwege de geplande ingreep geen belangrijk biotoop voor streng beschermde 

insectensoorten zal worden aangetast.  

 

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde dagvlinder- en 

libellensoorten of overige ongewervelden in het geding komen. 
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6. Toetsing aan de Wnb 

              Welke verbodsbepalingen kunnen worden overtreden?  

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 

Artikel 3.1. lid 2 ‘het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eigen van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen’ en lid 4 en 5 ‘het is verboden 

vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort’  

➢ Dit is niet van toepassing, omdat kan worden uitgesloten dat er ter plaatse 

huismussen, spreeuwen, boerenzwaluwen, kerk- of steenuilen broeden.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 

➢ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de bevindingen van deze quickscan kan 

worden uitgesloten dat er vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn; 

Beschermingsregie andere soorten § 3.3 

Artikel 3.10 lid 1b ‘het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen’  

➢ Dit is niet van toepassing, want er worden door de voorgenomen plannen geen vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield. 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 (N2000) 

De onderzochte locatie ligt op minder dan 3 kilometer afstand van Natuurnetwerk Flevoland. 

Door de geplande ingreep zullen de kernwaarden van het NNN niet in het geding komen.  

De onderzochte locatie ligt op ruim 7 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde N2000 

gebied.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aangetroffen en het kan worden 

uitgesloten dat ze aanwezig zijn; 

• Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek 

uit te voeren volgens kennisdocument huismus, kerkuil of steenuil; 

• Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek 

uit te laten voeren volgens het vleermuisprotocol 2021, omdat kan worden uitgesloten 

dat er ter plaatse vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn; 

• De onderzochte locatie ligt op minder dan 3 kilometer van Natuurnetwerk Flevoland, 

maar de aard van de geplande werkzaamheden is van dien aard dat de kernwaarden 

van het NNN niet zullen worden aangetast; 

• De onderzochte locatie ligt op ruim 7 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde N2000 

gebied.  

 

Op basis van deze quickscan wordt het volgende geadviseerd: 

Omdat is geconstateerd dat de onderzochte locatie vrij arm is aan dier- en vogelsoorten 

wordt geadviseerd om de nieuwe schuur en de omgeving daarvan zo in te richten dat de 

biodiversiteit ter plaatse sterk toeneemt. Dat kan door middel van de volgende maatregelen: 

• Plaats enkele kasten voor huismussen. Deze kunnen aan de buitenmuur van de 

nieuwe schuur worden opgehangen; 

• Omdat er ter plaatse huiszwaluwen broeden kunnen aan de nieuwe schuur onder 

een overstek kunstnesten voor huiszwaluwen worden geplaatst; 

• Ook het integreren van een broedkast voor een kerkuil is een goede optie. Deze kan 

in de nok van de nieuwe schuur worden geplaatst en wel zo dat de kast alleen 

toegankelijk is vanaf de buitenzijde. Dat voorkomt dat de uilen de schuur als 

rustplaats gaan gebruiken met alle rommel en vervuiling van dien; 

• Informatie over nestkasten is te vinden op www.vivara.pro of www.veldshop.nl. Een 

kerkuilenkast kan doorgaans gratis worden geplaatst door een plaatselijke 

vogelwerkgroep. Neem daarvoor contact op met Vogelbescherming Nederland. 

 

Noot: Dit zijn vrijblijvende adviezen, dus geen wettelijke verplichtingen naar 

aanleiding van de uitkomst van deze quickscan.  

 

 

 

http://www.vivara.pro/
http://www.veldshop.nl/
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Bijlage 1: Foto-overzicht  
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Bijlage 2: Impressie voorgenomen plannen. 
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datum 1-3-2021
dossiercode    20210301-37-25704

Geachte heer/mevrouw S.Slijkhuis,

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 korte procedure.

Uitgangspuntennotitie met standaard waterparagraaf
Hierbij ontvangt u de uitgangspuntennotitie voor de korte 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 beleidsthema's, streefbeelden en de belangrijkste bijbehorende uitgangspunten 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.

Dit document bestaat uit drie delen:

1. Vooroverleg en andere waterbeheerder
2. De standaard waterparagraaf

De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij
deze op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.

3. Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
Na de standaard waterparagraaf volgt een onderdeel met overige relevante ontwerprichtlijnen. De ontwerprichtlijnen in het laatste deel
zijn niet relevant voor de ruimtelijke procedure. De ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a.
civieltechnisch) rekening mee moet houden. Ook kan het zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake
de wateraspecten. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(06) 1132 4178
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Deel 1:
Vooroverleg en andere waterbeheerder

Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een algemene opmerking
die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a. waterlichamen, waterkeringen en
rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier te bestemmen of te reguleren. Het team
waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.

In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op dit wateradvies, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat
betrekking heeft op deze ontwikkeling cq. dit plangebied. Indien de wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden
dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan met vertrouwen tegemoet. In verband met een eventueel benodigde watervergunning kan
vooroverleg overigens wel nodig zijn.

_______________________________________________________________________________________________

Deel2
Standaard waterparagraaf korte procedure

http://www.dewatertoets.nl/
mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl


<De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze
op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.>

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 zijnde 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 waterschapsbelang, 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 waterschapsbelang 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.

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.

Thema Veiligheid
Het plan ligt niet buitendijks of in de beschermingszone van een waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn
er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Thema Voldoende water
Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is 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. Binnen het plangebied is geen sprake van
(grond)wateroverlast.

Binnen het plangebied bedraagt de toename van het verharde oppervlak ca 310 m2 m2. Door de geringe toename van het verharde oppervlak
(minder dan 750 m2 in stedelijke gebied of minder dan 2.500 m2 in landelijk gebied) is geen compensatie noodzakelijk voor dit plangebied.

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het
water.

De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het streefpeil van het oppervlakte
water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het
gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechteren.

Het plangebied bevindt zich binnen tien meter afstand van een bestaande watergang. De watergang wordt ten minste aan één zijde voorzien
van een obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed. Bij een waterbreedte vanaf 12 meter geldt dit aan weerszijden. Bij een talud
van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig.

<Aanvullen: Hier worden alle aanpassingen in het watersysteem aangegeven en wordt aangegeven hoe de waterhuishoudkundige zaken
bestemd worden. Bijvoorbeeld de aanleg van watergangen, infiltratievoorzieningen. Daarnaast worden hier ook de dimensies van het
watersysteem aangegeven of randvoorwaarden voor de aanleg hiervan (voor zover ruimtelijk relevant). Bijvoorbeeld de dieptes van
watergangen bij streefpeil, de profielen en randvoorwaarden waaraan het watersysteem zal voldoen.>



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.

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

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.

Uitgangspunten
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. Verontreinigingen worden
voorkomen of aangepakt bij de bron.

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 vergunning nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het
waterschap.

Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de regulering of 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. Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.

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 (met uitzondering van marktterreinen).

___________________________________________________________________________________

Deel 3:
Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
In dit deel van de uitgangspuntennotitie vindt u aanvullende informatie en relevante ontwerprichtlijnen. Deze zijn niet relevant voor de
ruimtelijke procedure. Het kan zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake de wateraspecten. De
ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. civieltechnisch) rekening mee moet houden. Dit helpt u om
meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Thema Voldoende Water
Wateroverlast
Hemelwater dat op grondgebonden zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks onder de panelen infiltreren in de bodem. Bij



extreme neerslag kan na verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op oppervlakkige afvoer over het maaiveld. De zonnepanelen
concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen (druiplijn). Door deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan (verslempen)
waardoor geulvorming ontstaat en daarmee oppervlakkige afvoer van hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de
bodem en de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld verhang in het bodemoppervlak). Mocht deze oppervlakkige afvoer het
oppervlaktewatersysteem bereiken dan is sprake van afwentelen: versnelde afvoer van neerslag naar het watersysteem. Als deze situatie zich
in de toekomst voordoet dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om het afwentelen ongedaan te maken.
Overige aandachtspunten zijn kabels en leidingen in relatie tot watergangen.

In het geval dat de grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst in een wateraanvoergebied geldt dat het beoogde grondgebruik
(zonnepanelen) geen water vraagt. Het huidige of toekomstige beleid met betrekking tot wateraanvoer en waterbeschikbaarheid heeft geen
betrekking op het beoogde grondgebruik. Mocht in de toekomst het grondgebruik weer worden aangepast naar een agrarische of andere
functie met een watervraag, dan zal de mogelijkheid daartoe getoetst worden aan het dan geldende beleid.

Het plangebied is gelegen in een gebied met een indicatief risico op opbarsten van de bodem. Indien voor de planontwikkeling grondwerk
nodig is, adviseren wij u gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene
zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste kwel of inzijging. In bepaalde situaties
kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als het kwelwater van goede kwaliteit benut kan worden..

Anticiperen op watertekort
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer

Ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen ten behoeve
van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van
warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het waterschap is
verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten gemeld worden bij het waterschap. In de
Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag voor een grondwateronttrekking als
melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en kan maatwerk worden gesteld, voor een vergunning
is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van de onttrekking op
verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.

Als ten behoeve van de planontwikkeling een bronnering nodig is waarbij het grondwater wordt weggepompt voor een bodemsanering of om
werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren dan moet dit gemeld worden en in bepaalde gevallen is een
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland (
waterprocedures@zuiderzeeland.nl) of via het Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.

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

Als bij deze planontwikkeling permanent grondwater zal worden onttrokken ten behoeve van bijvoorbeeld beregening, veedrenking of
bedrijfsmatige toepassingen is hiervoor een melding of vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het waterschap of via het
omgevingsloket.

Thema Schoon Water
Goede structuurdiversiteit
Ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
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.

___________________________________________________________________________________

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

Indien er binnen het plan wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten, wordt u vriendelijke verzocht contact op te nemen met
Waterschap Zuiderzeeland via via e-mail watertoets@zuiderzeeland.nlof per telefoon op telefoonnummer 0320 274911. Ook is het mogelijk
de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

www.dewatertoets.nl

mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl
http://www.olo.nl
mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ADRES  WA TE RS CHAPSHUIS    

Postbus 229 – 8200 AE  Lelystad 
Lindelaan 20 – 8224 KT  Lelystad 

www.zuiderzeeland.nl 

T (0320) 274 911 
watertoets@zuiderzeeland.nl 

 

  
 

 

DA TUM  BEHAN DE LD  DOOR  
20 mei 2021 I. Gorlee 
  

 DIRECT  NUMM ER  

 06-46 91 99 07 

 

 
Gemeente Noordoostpolder 
mevr. E. Haak 
Postbus 155 
8300 AD  EMMELOORD 
 
 
 
 

ONDE RWE RP   

wateradvies 
vooroverleg 

bestemmingsplan 
Sloefweg 5 te Ens 

 

  
ONS ZAA KNUMM ER   

WPAD-00468  
 

 

  
REG IS TRAT IENUMM ER  

WPAD-402026628-24  

  
BIJL AG EN   

-  

  
UW BRIEF  V AN   

20 mei 2021  

  
UW KEN ME RK   

-  

  
VERZON DEN   

  

Geachte mevrouw Haak, 
 
Op 14 april 2021 ontvingen wij uw verzoek om advies in het kader van 
vooroverleg. U wilt advies over het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, 
Sloefweg 5 te Ens’. In deze brief geven wij ons advies in het kader van de 
watertoets. 
 
Algemeen 
Voorliggend bestemmingsplan ziet toe op het legaliseren van de huidige 
situatie ter hoogte van het agrarisch erf aan de Sloefweg 5 te Ens, waarbij de 
voormalige bedrijfswoning (inclusief schuur) aan de voorzijde van het erf wordt 
gesplitst van de achterzijde van het erf. De woning krijgt een 
woonbestemming. De bestaande schuur aan de achterzijde van het erf wordt 
vervangen door een nieuwe werktuigenberging. De ontwikkeling wordt 
mogelijk gemaakt met het voorliggende bestemmingsplan. In het kader van de 
watertoets is de korte procedure van toepassing. 
 
Positief wateradvies na aanpassing 
De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding 
en waterstaatswerken. De beleidsthema’s Voldoende water en Schoon water 
zijn van toepassing. De waterparagraaf dient de relevante streefbeelden, 
uitgangspunten en randvoorwaarden te beschrijven, aangevuld met een 
concrete uitwerking van de gevolgen voor de waterhuishouding. 
 
Wij vragen de waterparagraaf nog op enkele punten aan te vullen of te 
wijzigen. Deze brief is dan een positief wateradvies. 
 
Voldoende water 
Wateroverlast 
De conclusie dat geen sprake is van een compensatieopgave is naar 
verwachting correct. De toename in verharding is echter niet juist 
gekwantificeerd, uitgaande van afbeelding 3.1 van de toelichting. 
• Wij vragen om de kwantificering van de toename in verharding aan te 

passen waarbij rekening wordt gehouden met een groter nieuw gebouw en 
een toename in erfverharding zoals in de afbeelding is aangegeven. 

 
Goed functionerend watersysteem 
Door vergroting van het bouwvlak naar het noorden en de bouw van een 
grotere werktuigberging ter plaatse zal de erfsloot gewijzigd moeten worden. 
Wij adviseren een erfsloot, gelegen tussen het erf en akkerland, te verleggen 
en niet te dempen. De verlegde erfsloot dient te worden verbonden met de 
bestaande erfsloot en kavelsloot. Een demping moet geheel gecompenseerd 
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worden in de resterende erfsloot, waarbij het advies is om drainage aan te 
leggen tussen de erfsloot en de kavelsloot. 
• Wij vragen aan te geven hoe de erfsloot wordt gewijzigd en waar de 

eventuele compensatie voor een demping wordt gerealiseerd. 
 
Schoon water 
De waterparagraaf mist een concrete uitwerking voor dit thema, onder meer 
een beschrijving van eventueel bedrijfsafvalwater afkomstig van de 
werktuigenberging. 
• Indien van toepassing opnemen: lozingsroute (en eventueel behandeling) 

van bedrijfsafvalwater dat ontstaat (bv. huishoudelijk afvalwater, 
afvalwater afkomstig van het reinigen van werktuigen). 

• Aangeven of (bekend is of) uitlogende (bouw)materialen worden toegepast 
bij de bouw van de werktuigenberging. 

• De volgende zin verplaatsen naar thema Schoon water (bv. onder Goede 
oppervlaktewaterkwaliteit): ‘Het hemelwater afkomstig van de nieuwe 
werktuigenbergen wordt, gelijk aan de oude situatie, afgevoerd via de 
erfsloten rondom het erf.’ 

 
Overige/tekstuele opmerkingen 
De volgende onderdelen zouden geschrapt kunnen worden. Ze zijn niet 
relevant voor het plan: 
• Tekst over stedelijk gebied bij uitgangspunt wateroverlast 
• Anticiperen op watertekort 
• Goede structuurdiversiteit 
• Bij Goed omgaan met afvalwater: 

o eerste drie zinnen van uitgangspunt(en) 
o onderdeel randvoorwaarde(n) 

 
Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD-00468. Het telefoonnummer is 06-46 91 99 07 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 
 
de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies 
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling, 
Advies en Regie, 
 
 
 
 
mevrouw ing. J.P. Borneman. 
 

mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl
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Geachte mevrouw Haak, 
 
Op 6 september 2021 ontvingen wij uw verzoek om advies. U wilt advies over 
het bestemmingsplan voor Sloefweg 5 te Ens. In deze brief geven wij ons 
advies in het kader van de watertoets. 
 
Voor het plan geldt de korte procedure 
Voorliggend bestemmingsplan ziet toe op het legaliseren van de huidige 
situatie ter hoogte van het agrarisch erf aan de Sloefweg 5 te Ens, waarbij de 
voormalige bedrijfswoning (inclusief schuur) aan de voorzijde van het erf wordt 
gesplitst van de achterzijde van het erf. De woning krijgt een 
woonbestemming. De bestaande schuur aan de achterzijde van het erf wordt 
vervangen door een nieuwe werktuigenberging. In het kader van de watertoets 
is de korte procedure van toepassing. 
 
Positief wateradvies 
Deze brief betreft een positief wateradvies. Onze opmerkingen in het kader van 
het ambtelijk vooroverleg zijn naar tevredenheid verwerkt in de toelichting. 
  
De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding 
en waterstaatswerken. De beleidsthema’s Voldoende water en Schoon water 
zijn van toepassing. De waterparagraaf beschrijft de relevante streefbeelden, 
uitgangspunten en randvoorwaarden, aangevuld met een concrete uitwerking 
van de gevolgen voor de waterhuishouding. 
 
Vervolg voor initiatiefnemer 
Wilt u de initiatiefnemer attenderen op de meldings- en/of vergunningplichten 
voor de handelingen in of nabij het watersysteem. Hiervoor verwijzen wij naar 
de bijlage bij deze brief. 
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Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD-00468. Het telefoonnummer is 06-4691 9907 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 
 
de adviseur Waterprocedures, 
 
 
 
 
mevrouw ing. I. Gorlee. 
 

mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl


Bijlage:  Vervolg voor de initiatiefnemer 
 
 

Onderwerp: Meldingen en/of vergunningen 
Realisatie nieuwe werktuigenberging met omlegging erfsloot Sloefweg 5 te Ens 

Datum:  1-10-2021 
 

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

 

 Werkzaamheden/activiteiten Wet-/regelgeving Proceduretermijn 

Waterstaatswerken 

- Dempen en graven oppervlaktewater (erfsloot), 
aanbrengen dam/duiker 

- Leggen kabels en leidingen < 5 m van watergang 

vergunningplicht op basis van de Waterwet 
en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 
(OLO) 

8 weken 

- Aanleggen of verplaatsen lozingspunt hemelwater 
in talud watergang 

meldplicht op basis van de Waterwet en de 
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 (OLO of 
webformulier waterschap) 

4 weken 

Grondwater 

       mogelijk: uitvoeren bronnering tijdens civieltechnische werken, dit betreft:  

- Onttrekken van grondwater vergunning- of meldplicht* op basis van de 
Waterwet en de Keur Waterschap 
Zuiderzeeland 2017 (OLO) 

4 of 8 weken 

- Lozen van grondwater meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM) of vergunningplicht* op 
basis van de Waterwet (OLO) 

4 of 8 weken 

Lozingen 

- Lozen afvalwater: afstromend hemelwater niet 
afkomstig van een bodembeschermende 
voorziening (dak, terreinverharding) in 
oppervlaktewater 

meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM) 

4 weken 

  * Afhankelijk van het debiet geldt een meld- of vergunningplicht 

 
Wijzigingen watersysteem 
Bij het verleggen van een sloot is het van belang om de drainage en bestaande riolering weer aan te sluiten op de verlegde sloot. Ook dient de bestaande 
erfsloot één ononderbroken watergang te zijn met oog op afvoer en doorstroming. 

 
Informatie procedures 
Op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het Omgevingsloket online (OLO, www.omgevingsloket.nl) vind u informatie 
omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding. AIM-meldingen dient u in via de Activiteitenbesluit Internet Module 
(AIM) op www.aimonline.nl. Bepaalde meldingen inzake de Keur kunt u ook indienen via het webformulier op de website van het waterschap. Meerdere 
meldingen en/of aanvragen kunt u mogelijk combineren. Informeer hierover bij het team Waterprocedures. 
 
Voor hulp omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding neemt u contact op met het team Waterprocedures via e-
mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06 1132 4178, b.g.g. 0320 274 911. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens" met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00681-ON01 van de gemeente Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen; 

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

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

1.5  aan huis verbonden bedrijf 
de in Bijlage 2 Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de 
aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of 
bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.6  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; 

1.7  achtererfgebied 
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt 
met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in 
het erf achter het hoofdgebouw te komen; 

1.8  agrarische bedrijvigheid 
bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het telen 
van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. akker- en tuinbouw: de teelt van gewassen op open grond; daaronder niet begrepen bosbouw, sierteelt 
en fruitteelt; 

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

waaronder begrepen de teelt van ruwvoedergewassen; 
d. paardenfokkerij: het fokken van veulens en de opfok van jonge paarden met de daaraan verbonden 

basistraining tot een leeftijd van 2 á 3 jaar; 
e. kwekerij: het telen, kweken en verzorgen van bomen, heesters, struiken, planten en bloemen of 

tuinbouwzaden, 

1.9  ander bouwwerk 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 
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1.10  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.11  bebouwingsgebied 
achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk 
hoofdgebouw; 

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

1.13  bestaand 
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen 

van het plan; 
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan; 

1.14  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.15  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.16  bevoegd gezag 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

1.17  bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.18  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

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

1.20  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel; 

1.21  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.22  dak 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 
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1.23  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; 

1.24  dienstverlening 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

1.25  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 
fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van 
een garagebedrijf en een seksinrichting; 

1.26  erf 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan 
of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden. Gronden met de bestemming 
Agrarisch worden niet tot het erf gerekend; 

1.27  extensieve openluchtrecreatie 
vormen van recreatief medegebruik door middel van al dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen, 
waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden; 

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

1.29  gemeentelijke parkeernorm 
de parkeernorm zoals opgenomen in Parkeernota die als Bijlage 3 bij deze regels is gevoegd, van toepassing; 

1.30  hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

1.31  horeca 
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse 
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, theehuizen, 
broodjeszaken en dergelijke; 

1.32  omgevingsvergunning 

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

1.33  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden: 

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



  Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens 
  ontwerp 
 
  
  

 
  
BJZ.nu   6 
Bestemmingsplannen  

1.34  prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding; 

1.35  seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar; 

1.36  staat van Bedrijfsactiviteiten 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt; 

1.37  verbeelding 
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan; 
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart); 

1.38  voorerfgebied 
Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.39  voorkant 
met de figuur 'Gevellijn' aangegeven lijn op de verbeelding met het oog op het bepalen van het 
achtererfgebied; 

1.40  windmolen 
een bouwwerk ten behoeve van de omzetting van windenergie; 

1.41  woning 
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden; 

1.42  woonhuis 
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen. Voor windmolens geldt dat de tiphoogte aangemerkt wordt als de 
bouwhoogte; 

2.3  de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 

2.5  de hoogte van een kap 
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van 
de kap; 

2.6  de inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.8  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.9  peil 
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg; 
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw; 
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of 

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bedrijvigheid in de vorm van het weiden van vee en/of het telen van gewassen; 
b. ter plaatse van het bouwvlak uitsluitend agrarische bedrijvigheid in de vorm van opslag van materieel en 

agrarische producten ten behoeve van een akkerbouwbedrijf; 
c. wegen en paden ter ontsluiting erven;  
d. instandhouding van de openheid van het landschap; 
e. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatroon; 
f. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende erfsloot; 
g. extensieve openluchtrecreatie, zoals kavelpaden, en 
h. sloten en andere watergangen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Toegestane bebouwing 

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bedrijfsbebouwing worden gebouwd ten behoeve van de onder lid 
3.1 genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing wordt niet begrepen een bedrijfswoning met 
bijbehorende bouwwerken.  

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bebouwing als bedoeld in lid 3.2.1, gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte en bouwhoogte van bebouwing of bouwwerken mag niet meer of minder bedragen dan in 

de tabel hierna is aangegeven: 
Bouwwerken Max. goothoogte Max. hoogte 
bedrijfsgebouwen 8,5 m 11 m 
silo's - 6 m 
erf- en terreinafscheidingen - 2 m 
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde - 4 m 
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde buiten 
het bouwvlak 

- 1,5 m 

 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Parkeren 

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient plaats te vinden binnen het erf. 

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting erfsingel 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform de in Bijlage 
1 opgenomen erfinrichtingsschets. 
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b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in opgenomen 
bestemmingsomschrijving worden bebouwd en gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 2 jaar na 
onherroepelijk worden van het de omgevingsvergunning voor het bouwen uitvoering wordt gegeven aan 
de aanleg en instandhouding van de inrichtingsmaatregelen conform de in Bijlage 1 opgenomen 
Erfinrichtingsschets teneinde te komen tot een goede erfinrichting; 

 

3.3.3  Strijdig gebruik 

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

a. het gebruiken van gronden zonder de aanduiding 'bouwvlak' voor opslag van materieel en agrarische 
producten ten behoeve van een akkerbouwbedrijf; 

b. het ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente bollenteelt; 
c. het gebruiken van gronden en bouwwerken voor bewoning; 
d. het gebruiken van gronden en bouwwerken voor veehouderijactiviteiten. 
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Artikel 4  Wonen - Voormalige agrarische erven 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Voormalige agrarische erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in een woning; 
 

met daarbij behorende; 

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken 
c. bouwwerken, geen gebouw zijnde; 
d. andere werken; 
e. tuinen, erven en paden; 
f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Toegestane bebouwing 

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 4.1, mogen uitsluitend gebouwd worden: 

a. een woning; 
b. bijbehorende bouwwerken; 
c. bouwwerken geen gebouw zijnde. 
 

4.2.2  Woningen 

Voor woningen gelden de volgende regels: 

a. een woning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
b. per bouwvlak mag niet meer dan één woning gebouwd worden; 
c. de inhoud van een woning, inclusief niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, mag niet 

meer bedragen dan 1.200 m3; 
d. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen; 
e. de goothoogte mag maximaal 3,5 meter bedragen tenzij de bestaande goothoogte hoger is; 
f. de bouwhoogte max maximaal 10 meter bedragen; 

4.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een 
woning;  

b. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m² bedragen, 
uitgezonderd niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken die onderdeel uitmaken van het 
hoofdgebouw als bedoeld in 4.2.2, lid c.; 

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 
d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten - verblijfsfunctie' mogen geen 

bijbehorende bouwwerken met een verblijfsfunctie aanwezig zijn; 
f. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., en d. geldt voor bijbehorende bouwwerken, dat afwijkingen 

in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan gehandhaafd mogen worden. 
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4.2.4  Bouwwerken geen gebouw zijnde 

Voor bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a. bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een 
woning;  

b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m; 
c. in afwijking van lid b. mag de bouwhoogte van pergola's maximaal 3 m zijn; 
d. in afwijking van het bepaalde onder a., b. en c. geldt voor bouwwerken geen gebouw zijnde dat 

afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp 
van dit plan gehandhaafd mogen worden. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Parkeren 

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient plaats te vinden binnen het erf. 

4.3.2  Strijdig gebruik 

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

a. het gebruiken van bijbehorende bouwwerken gelegen binnen de aanduiding 'specifieke vorm van wonen 
uitgesloten - verblijfsfunctie, voor een verblijfsfunctie; 

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

4.3.3  Geoorloofd gebruik 

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

a. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten 
hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per 
woning niet meer dan 75 m2 bedraagt; 

b. de uitstraling van de woning intact blijft; 
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 
a. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
b. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt; 
c. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 
d. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 
e. in het geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in 

Bijlage 2 aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 

4.3.4  Voorwaardelijke verplichting 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, 
zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform de in Bijlage 1 opgenomen 
erfinrichtingsschets. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in opgenomen 
bestemmingsomschrijving worden bebouwd en gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 2 jaar na 
onherroepelijk worden van het de omgevingsvergunning voor het bouwen uitvoering wordt gegeven aan 
de aanleg en instandhouding van de inrichtingsmaatregelen conform de in Bijlage 1 opgenomen 
Erfinrichtingsschets teneinde te komen tot een goede erfinrichting; 
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4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1  Afwijken ander gebruik 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 
4.1, ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte nevenfunctie, voor: 

a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m² per 
woning; 

b. horeca ten dienste van  extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 
100 m² per woning; 

c. opslag en stalling van caravans, campers, boten en dergelijke;  
d. kunstnijverheid, ateliers, musea en dergelijke; 
e. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m² per woning; 
f. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur; 
g. detailhandel gerelateerd aan het onder b. en d. genoemde ander gebruik tot een maximale 

verkoopoppervlakte van 100 m² per woning. 
 

Bij het afwijken op grond van artikel 4.4.1 dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen: 

a. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de 
oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden; 

b. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor nabijgelegen percelen; 
c. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer; 
d. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats 

te vinden; 
e. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

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

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

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

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 
voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd. 

 

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien uit het in 5.2.1 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 bodemverstoring, te laten begeleiden door 

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

 

5.2.3  Advies 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als 
bedoeld in 5.2.2 , wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd. 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden 

5.3.1  Verbod 

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

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden; 
b. het graven van watergangen; 



  Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens 
  ontwerp 
 
  
  

 
  
BJZ.nu   14 
Bestemmingsplannen  

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. 
 

5.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 5.3.1 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 bouwwerken zijnde of van werkzaamheden; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. 
 

5.3.3  Afwegingskader 

De in 5.3.1 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 geschaad, 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. 
 

5.3.4  Advies 

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

5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde WA-8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek 
door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

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

7.1  Gebruik 

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

7.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken 
van: 

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
c. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte; 
d. gronden als staanplaats voor onderkomens; 
e. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden. 

7.3  Parkeerregels 

7.3.1  Voldoende parkeergelegenheid 

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden 
genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat 
voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde 
terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd; 

b. gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te worden gehouden voor 
het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn. 

7.3.2  Voldoende laad- en losruimte 

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet: 

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt beschouwd 
als bestaand gebruik; 

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien. 
 

7.3.3  Beleidsregels 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de in 7.3.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd 
gezag de beleidsregels van de Parkeernota toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze beleidsregels 
zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning. 

7.3.4  Afwijken 

a  Afwijken parkeergelegenheid 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 sub a 
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 7.3. 
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b  Afwijken laad- en losruimte 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2 en worden toegestaan dat in 
minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die bepalingen door 
bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. 

7.3.5  Nadere eis 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- 
en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, 
perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

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

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast; 

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 
meer dan 40 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, wordt vergroot mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt; 
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt. 
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Artikel 9  Overige regels 

9.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van dit plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. 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. 

10.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met maximaal 10%. 

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.4  Overgangsrecht gebruik 

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

10.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.4, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 

10.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 10.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 10.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens'. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Erfinrichtingsschets 
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Bijlage 2  Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis 
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Bijlage 3  Parkeernota  
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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