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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Aan de Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil is een aan het buitengebied gerelateerd bedrijf 
aanwezig. Het bedrijf levert fourage- en kunstmestproducten (zoals stro, hooi, kuilgras, 
mais, et cetera) en prefab betonproducten (zoals silowanden, keerwanden, betonplaten, et 
cetera) aan agrarische bedrijven. Daarnaast verricht het bedrijf transporten voor agrarisch 
bedrijven. Het bedrijf heeft hierdoor een sterke binding met het landelijk gebied.

De huidige activiteiten zijn ooit als neventak bij het voormalige agrarisch bedrijf op het 
perceel begonnen. Inmiddels zijn de agrarische activiteiten beëindigd en is alleen nog 
sprake van de hiervoor genoemde bedrijfsactiviteiten. Het perceel Noordermiddenweg 19 
heeft echter nog altijd een agrarische bedrijfsbestemming en het perceel 
Noordermiddenweg 21 heeft een woonbestemming. Dit betekent dat de huidige 
activiteiten worden uitgeoefend in strijd met de geldende beheersverordening. Daarnaast 
heeft reeds een uitbreiding aan de achterzijde van het erf plaats gevonden. Ook deze 
situatie is in strijd met de geldende beheersverordening.

Daarnaast is het bedrijf voornemens een nieuwe bedrijfsloods te realiseren. De uitbreiding 
is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Paragraaf 2.2 gaat nader op 
de noodzaak in. Daarom wil het bedrijf aan de achterzijde (zuidwestkant) uitbreiden met 
een nieuw te bouwen loods. Doordat de loods buiten het bebouwingsvlak is gepositioneerd, 
zoals opgenomen in de beheersverordening, en de huidige regels niet overeenkomen met 
het feitelijk gebruik, kan deze niet op basis van de beheersverordening worden 
gerealiseerd.

Om de huidige én toekomstige situatie planologisch te regelen is een actualisatie van de 
beheersverordening nodig. De gemeente wil juridisch-planologisch medewerking verlenen 
door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet 
hierin.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder op ongeveer 900 
meter ten zuiden van de kern Creil. De ligging is globaal aangegeven in figuur 1.1.
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Figuur 1.1. Ligging plangebied (zie rode pion)

1.3 Planologisch regime

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 
21 maart 2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing 
verklaard. Het plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004.

De gronden hebben nu de bestemming 'Agrarisch gebied' en 'Wonen' met een 
bebouwingsvlak. Bedrijfsgebouwen moeten binnen het bebouwingsvlak binnen de 
bestemming 'Agrarisch gebied' worden gebouwd. Het wonen binnen de bestemming 
'Wonen' is alleen ten behoeve van regulier woongebruik toegestaan.

Omdat de gewenste loods gedeeltelijk buiten het bebouwingsvlak staat en de woning 
inclusief het perceel ook gebruikt wordt door het bedrijf als bedrijfswoning en 
opslagruimte, is de aanvraag in strijd met de bestemmingen. Daarnaast is het huidige 
gebruik van het perceel 'het uitoefenen van een bedrijf dat zich bezighoud met 
fouragehandel, groothandel in kunstmeststoffen, groothandel in betonelementen voor 
agrariërs en transport ten dienste van agrariërs' in strijd met de bestemming 'Agrarisch 
gebied' en 'Wonen'. Op basis van de bestemming is namelijk alleen een grondgebonden 
agrarisch bedrijf op het perceel Noordermiddenweg 19 toegestaan en is op het perceel 
Noordermiddenweg 21 alleen de woonfunctie toegestaan. Het gebruiken van 
bedrijfsgebouwen voor andere gebruik is alleen in de vorm van een tweede tak toegestaan.

In figuur 1.2 is een uitsnede van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 
weergegeven.
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Figuur 1.2. Uitsnede bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004'

1.4 Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt 
ingegaan op de bestaande situatie, de gewenste ontwikkeling en op de hiervoor opgestelde 
randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang zijnde 
beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. 
Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op de werking van het 
bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het plan
2.1 Huidige situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in het agrarisch gebied in het noordwesten 
van de gemeente Noordoostpolder. Het gebied kent een karakteristieke regelmatige 
verkavelingsstructuur, waarin bebouwingspercelen solitair of in clusters van 2 of 4 kavels 
en weerszijden van de wegen zijn gelegen.

Bij het uitgeven van de kavels in de jaren 50 en 60 gold het aanbrengen van een erfsingel 
als voorwaarde. In de huidige situatie voldoet het perceel daar niet aan. Rondom de reeds 
ingerichte uitbreiding van het perceel is namelijk geen sprake van een erfsingel.

De huidige eigenaar van het bedrijf is inmiddels 27 jaar gevestigd op het perceel 
Noordermiddenweg 19 (zuidkant). Voorheen werd hier een vleeskuikenstal geëxploiteerd 
met daarnaast in bescheiden omvang enige fouragehandel. In 2002 zijn de kuikens 
afgestoten en is het bedrijf als hoofdtak verder gegaan met fouragehandel. Deze 
bedrijfsvoering vindt plaatst in afwijking van het huidig planologisch toegestane gebruik.

De vorige eigenaar had ook een pluimveebedrijf en heeft destijds met het oog op een 
erfuitbreiding (die
juridisch nooit zijn beslag heeft gekregen) het kadastrale perceel vergroot en de erfsloten 
verlegd. Aan de westzijde is het perceel met circa 30 meter verlengd en aan de zuidzijde 
met circa 35 meter. De huidige eigenaar heeft het perceel als zodanig gekocht. Het perceel 
Noordermiddenweg 21 (noordkant) is in 2015 door het bedrijf verworven. Enerzijds met 
het oog op het voorkomen van milieu-ruimteconflicten met potentiele nieuwe bewoners, 
anderzijds om een gedeelte van de bedrijfsvoering uit te oefenen (parkeren en 
buitenopslag). Beide oorspronkelijke agrarische bedrijfswoningen worden feitelijk gebruikt 
als bedrijfswoningen bij het bedrijf.

De strook tussen het originele erf en de verlegde erfsloot wordt momenteel gebruikt voor 
het hobbymatig houden van paarden. Hiertoe zijn verschillende hekwerken geplaatst. Aan 
de westzijde van het perceel zijn een rijbak en een paddock aangelegd.

Het perceel, circa 2,5 hectare groot, is in de huidige situatie ingericht ten behoeve van een 
agrarisch dienstverlenend bedrijf. Het bedrijf levert fourage- en kunstmestproducten 
(zoals stro, hooi, kuilgras, mai's, etc.) en prefab betonproducten (zoals silowanden, 
keenrvanden, betonplaten, etc.) aan agrarische bedrijven. Daarnaast verricht het bedrijf 
transporten voor agrarisch bedrijven. Er staat circa 1.883 m2 aan bedrijfsbebouwing, 
exclusief de bedrijfswoningen. Op het perceel staan 2 bedrijfswoningen.

Een luchtfoto van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. Een aanzicht is 
weergegeven in figuur 2.2 en 2.3. Figuur 2.4 weergeeft een plattegrond van de huidige 
situatie.
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Figuur 2.1. Luchtfoto bestaande situatie

Figuur 2.2. Vooraanzicht vanaf de Noordermiddenweg (noordkant) (Bron: Google Street 
view)
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Figuur 2.3. Vooraanzicht vanaf de Noordermiddenweg (zuidkant) (Bron: Google Street- 
view)

Figuur 2.4. Plattegrond huidige inrichting

2.2 Nut en noodzaak

Het bedrijf was in het verleden begonnen als pluimveebedrijf maar heeft zijn 
bedrijfsvoering inmiddels gewijzigd naar de huidige bedrijfsactiviteiten. Omdat het bedrijf 
aan het groeien is, ervaart de ondernemer in de huidige situatie een capaciteitstekort ten 
behoeve van de opslag van zijn producten. Daarom bestaat de noodzaak om een nieuwe 
loods te realiseren.
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Daarnaast ervaart het bedrijf een knelpunt wat betreft manoeuvreren van 
vrachtbewegingen door het gebrek aan manoeuvreerruimte. Dit kan leiden tot gevaarlijke 
situaties op het perceel, maar mogelijk ook bij het uitrijden van de vrachtwagens op de 
openbare weg. Om dit knelpunt op te lossen heeft het bedrijf behoefte aan een groter 
perceel waar meer ruimte is voor het veilig manoeuvreren van vrachtbewegingen.

2.3 Toekomstige situatie

Het initiatief omvat de bouw van een nieuwe loods, circa 1.100 m2, gelegen aan de 
zuidwestkant van het perceel. Hiervoor dient het perceel in zuidelijke richting vergroot te 
worden. Daarnaast wordt met dit bestemmingsplan een tweetal erven samengevoegd. In 
de gewenste situatie voorziet het plangebied in circa 3.121 m2 aan bedrijfsgebouwen. Om 
eventuele toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken wordt met dit bestemmingsplan de 
totale toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen begrenst op maximaal 4.000 m2. Dit 
conform het beleid van de gemeente om per erf niet meer dan 2.000 m2 aan 
bedrijfsgebouwen toe te staan. De bedrijfsgebouwen krijgen een maximale goothoogte van
8,5 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

De uitbreiding is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De huidige, 
verouderde, gebouwen zijn naar de huidige maatstaven niet meer afdoende bruikbaar ten 
behoeve van een optimale bedrijfsvoering en zijn derhalve aan vervanging toe. De 
gebouwen zijn namelijk te laag, voorzien van asbesthoudende daken en bieden te weinig 
ruimte voor het opslaan van producten. Het is daarom de wens om een hogere loods te 
bouwen ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat meer ruimte op 
het perceel, wat ten gunste komt van het veiliger verloop van het vracht- en 
landbouwverkeer.

sloop bestaande bebouwing
Voor de gewenste situatie wordt een bestaande loods van 527 m2 gesloopt in verband met 
de aanwezigheid van asbest. Dit vormt de aanleiding om het terrein opnieuw in te delen. 
Tevens wordt aan de zuidkant van het te vergroten perceel de bestaande ontsluiting 
verlegd. De uitbreiding gaat gepaard met de aanleg van een erfsingel. Een overzicht van de 
toekomstige situatie is weergeven in figuur 2.4.

hobbymatig houden van paarden
Daarnaast blijven de gronden aan de westkant van het plangebied in gebruik ten behoeve 
van het hobbymatig houden van paarden.

buitenopslag
Tevens is er vanuit de gemeente de voorwaarde meegegeven dat er geen sprake mag zijn 
van buitenopslag. In dit bestemmingsplan is derhalve een regeling opgenomen dat 
buitenopslag niet is toegestaan. Hiermee wordt verrommeling van het landelijk gebied 
voorkomen.

toekomstig bouwperceel en erfsingel
In de toekomstige situatie wordt een bouwperceel van circa 2,5 hectare voorgesteld.
De uitbreiding gaat gepaard met de aanleg van een erfsingel van 12 meter conform de 
gemeentelijke structuurvisie. Een overzicht van de toekomstige situatie is weergeven in 
figuur 2.5. Paragraaf 2.4 gaat nader op de landschappelijke inpassing van de gewenste 
situatie.
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Figuur 2.5. Plattegronden beoogde situatie versie 12-02-2021

2.4 Landschappelijke inpassing

Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden ingepast bij 
de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de inpassing 
van de nieuwe bebouwing wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke 
elementen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken 
zoals genoemd bijlage 1 'Historische singels'.

De erfsingels rond de erven zijn van groot cultuurhistorische en landschappelijke waarde 
voor de Noordoostpolder. Het levert de typering ’groene eilanden in een open 
akkerbouwlandschap' op, geeft een menselijk maat en verbetert de bewoonbaarheid. Om 
die reden worden zowel bij bestaande erven als bij aanpassing en verruiming van erven 
een erfsingel voorschreven. Deze erfsingel is minimaal 6 meter breed. Verder moet aan de 
binnenzijde een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 6 meter aanwezig zijn. Dit komt neer 
op een erfsingelgrensbepaling van 12 meter tussen het hart van de erfVkavelsloot en de 
bebouwing.

In de huidige situatie is voor dit specifieke perceel nooit de eis gesteld om deze in te passen 
in de voor het landschap kenmerkende erfsingels. Derhalve wijkt de huidige kavelinrichting 
af van de karakteristieke regelmatige kavelstructuur.

De uitbreidingsplannen van het bedrijf bieden de kans om een goede landschappelijke 
inpassing te waarborgen. Derhalve worden rondom het perceel nieuwe erfsingels 
aangelegd. Ter plaatse van de opgang van het bestaande kavelpad naar de akker achter de 
erven is een onderbreking in de erfsingel ingetekend.
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De aanleg en instandhouding van de erfsingel van ten minste 6 meter breed is 
gewaarborgd via een voorwaardelijke verplichting in de regels. Een uitsnede van de 
landschappelijke inpassing is weergeven in figuur 2.5.

2.5 Functionele inpassing

Het bedrijf is een agrarisch aanverwant bedrijf. De mogelijkheden voor een agrarisch 
aanverwant bedrijf leveren geen zwaardere milieubelasting op ten opzichte van de huidige 
planologisch toegestane bedrijfsactiviteiten. Paragraaf 4.2 gaat hier nader op in. Vanuit dat 
oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de gewenste situatie.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
De ontwikkeling van het plan moet passen in de geldende beleidskaders van respectievelijk 
het Rijk, de provincie en de gemeente. Uit dit beleidskader kunnen uitgangspunten 
voortvloeien waarmee in dit bestemmingsplan rekening gehouden moet worden. Naast dit 
beleid is ook sprake van Europese regelgeving die doorwerkt in het bestemmingsplan. 
Deze regelgeving komt aan de orde bij de omgevingsaspecten in het volgende hoofdstuk.

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke 
beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende 
bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de agenda Vitaal 
Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor 
een selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het 
Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid.

Ladder voor duurzame verstedelijking
Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd 
aan artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening. De inwerkingtreding was op 1 oktober 2012. 
Op 1 juli 2017 is de gewijzigde (nieuwe) Ladder inwerking getreden. Het doel van de 
Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 
ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan 
het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij ruimtelijke besluiten.

Beschrijving 'Ladder'
De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk 
gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een 
beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie 
buiten het bestaand stedelijk gebied.
Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:
1. beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een 

behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en 
andere stedelijke voorzieningen;

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

De ladder voor duurzame verstedelijking is alleen van toepassing wanneer sprake is van 
een stedelijke ontwikkeling. Volgens artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro is een 
stedelijke ontwikkeling een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen.

Initiatief in relatie tot de 'Ladder'
Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen of sprake is van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, in hoeverre wordt voorzien in een behoefte en in hoeverre
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vestiging op bestaande bedrijventerreinen respectievelijk binnen bestaand stedelijk gebied 
wenselijk en mogelijk is.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling: of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt 
bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voorziet 
het plan in de toevoeging van een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een 
bruto-vloeroppervlakte van minder dan 500 m2. Voor ontwikkelingen in de vorm van een 
terrein is 'in beginsel' geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als het 
ruimtebeslag minder dan 500 m2 bedraagt.
De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan 
worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in beginsel sprake als 
het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het 
voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. 
Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het om een functiewijziging gaat, moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijziging, 
dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarbij 
moet ook het ruimtebeslag betrokken worden.

Het initiatief dient te worden beschouwd als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is namelijk 
géén sprake van vestiging of uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf. Het plan 
maakt de realisatie van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk. Voorts ziet het plan op de 
realisatie van meer dan 500 m2 (extra) bebouwing en/of meer dan 500 m2 
gebruikswijziging van gronden.

Behoefte: bij het bepalen van de behoefte kan gebruik gemaakt worden van lange termijn 
prognoses over bedrijventerreinen voor het betreffende verzorgingsgebied in de komende 
10 jaar. Alle ontwikkelingen van bedrijventerreinen in bestaande plancapaciteit die in de 
behoefte voorzien moeten worden meegewogen. Is er een kwantitatief overaanbod dan 
kan een planologische toevoeging om kwalitatieve redenen toch nodig worden geacht. Dat 
vergt wel een aanvullende motivering. Hoe meer de kwalitatieve aspecten publiekrechtelijk 
geborgd zijn, des te makkelijker de motivering. Kwalitatieve redenen kunnen bijvoorbeeld 
zijn:

* het aanbieden van grote kavels die binnen de bestaande harde plancapaciteit niet 
realiseerbaar zijn;

* hogere milieucategorieën dan mogelijk binnen de bestaande harde plancapaciteit. 
Voor zover er leegstand is van bestaande bedrijfsgebouwen, moet onderzocht worden of de 
leegstand geen optie biedt voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Verder dient 
gemotiveerd te worden, dat de planologische toevoeging geen onaanvaardbare extra 
leegstand tot gevolg heeft.

De bestaande activieiten van het bedrijf zijn hier op een organische wijze totstand 
gekomen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.1. Het huidige perceel is derhalve al 
ingericht ten behoeve van het bestaande bedrijf. Een nut en noodzaak voor de uitbreiding 
is weergeven in paragraaf 2.2. Het bedrijf levert producten en diensten aan agrarische 
bedrijven, waardoor er een logische behoefte bestaat om de bedrijfsvoering in de directe 
nabijheid van de agrarische bedrijven te exploiteren.

Mogelijkheid voor vestiging op bestaande bedrijventerreinen: de in de gemeente 
Noordoostpolder aanwezige bestaande bedrijventerreinen zijn minder (lees: grotendeels 
niet) geschikt voor de vestiging van agrarische dienstverlenende bedrijven. Dit heeft vooral 
te maken met het ruimtebeslag van de bedrijven, de aard en ruimtelijke uitstraling van de 
bedrijvigheid, de aard van de transportbewegingen van en naar het bedrijf, etc. De 
gemeente Noordoostpolder beschikt niet of nauwelijks over bedrijfsgronden binnen 
bestaand stedelijk geschikt, die geschikt zijn om plaats te bieden aan het bedrijf.
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Conclusie
De vestiging van het bedrijf op een voormalige agrarische bedrijfsperceel in het landelijk 
gebied kan beschouwd worden als een gewenste ontwikkeling, waaraan de Ladder voor 
duurzame verstedelijking niet in de weg staat. Met de vestiging van deze bedrijven in het 
landelijk gebied is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Vrijkomende agrarische 
bedrijfspercelen krijgen een nieuwe functie, waarmee leegstand wordt voorkomen. De 
bedrijvigheid heeft een sterke binding met het landelijk gebied. Voorts is de aard en 
omvang van de aanwezige bebouwing minder geschikt voor plaatsing binnen het bestaand 
stedelijk gebied. Het gaat feitelijk om de uitbreiding van een bestaand bedrijf, dat een 
duidelijk binding heeft aan het landelijk gebied. Hoewel het geen 'grondgebonden' bedrijf 
betreft, ligt een verplaatsing naar een bedrijventerrein niet voor de hand. De 
toeleveranciers van het bedrijf bevinden zich namelijk in het omliggende landelijk gebied. 
Bovendien is het bedrijf al enige tijd op de locatie aanwezig. De behoefte voor de 
uitbreiding volgt overigens uit een concreet knelpunt in de bedrijfsvoering.

De Ladder voor duurzame verstedelijking staat niet in de weg aan vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in 
het Barro.

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 8 september 2017) geeft de visie van 
de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 
2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke 
ambities de provincie heeft voor de toekomst. Het bijzondere verleden van de jongste 
provincie van Nederland vormt de basis van de visie.

In de visie staan de belangrijkste onderwerpen en ambities voor de toekomst van 
Flevoland. In de Omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt in kernopgaven en 
strategische opgaven. Deze opgaven hebben een tijdshorizon van circa 10 tot 15 jaar.

De 3 kernopgaven zijn: het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), krachtige 
Samenleving (sociaal-economische omgeving) en ruimte voor Initiatief (bestuurlijke 
omgeving). De strategische opgaven zijn: duurzame energie, regionale kracht, circulaire 
economie, landbouw: meerdere smaken.

Voor de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maken, zijn de opgaven: het 
verhaal van Flevoland, ruimte voor initiatief, circulaire economie en landbouw: meerdere 
smaken de opgaven waaraan bijdragen wordt.

De ontstaansgeschiedenis van de polder is terug te zien in de kwaliteiten. Flevoland is sterk 
in techniek, technologie en primaire productie, zoals pootaardappelen en biologische 
landbouw. Vanuit de lucht lijkt landbouw op elkaar, maar op het erf heeft elk bedrijf zijn 
eigen specialisatie, schaal en bedrijfsmodel. Er is veel variatie en deze neemt toe, van 
verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw.
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In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis de weg 
naar de praktijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier 
brengt de provincie innovaties in praktijk. De provincie maakt geen verschil in de soort 
vernieuwing. Het is een vanzelfsprekend vervolg op de oorsprong van 's werelds beste 
landbouwgebied. Er wordt aanvullend gewerkt op andere agrarische hotspots in de 
omliggende regio's. In Flevoland doen ontwikkelaars en agrarische ondernemers het 
samen. "Door te doen, leren we en wat we leren dragen we uit: binnen en buiten 
Flevoland."

Met dit plan is sprake van een particulier initiatief waarmee de kans wordt aangegrepen om 
complementair te kunnen te zijn aan de agrarische sector. Hiermee blijft het karakter van 
de provincie als landbouwprovincie behouden en biedt het een betere voorwaarde voor 
economische groei.

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland
Op 27 februari 2019 is het Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Het 
Omgevingsprogramma is een verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en 
wil doen om te zorgen voor een goede leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te 
voeren beleid is en welke maatregelen of acties worden ondernomen om de doelstellingen 
te kunnen bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de ontwikkeling, het gebruik en beheer 
van onder andere wegen, natuur en bodem: de 'fysieke leefomgeving'.

Om het economisch draagvlak te verbreden wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe 
functies in het landelijk gebied en deze verweven met de bestaande landbouwfuncties. 
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 milieuhygiënisch, 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.

In het voorliggende geval is sprake van een agrarisch dienstverlenend bedrijf en daarmee 
complementair aan de agrarische sector. Onderhavig bedrijf heeft een sterke binding met 
het agrarisch gebied. Voor een nadere beschrijving hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk
2. Het bedrijf was oorspronkelijk een agrarisch bedrijf. Van daaruit is de nevenactiviteit 
fouragehandel ontstaan en in de loop der jaren is het bedrijf zich verder gaan uitbreiden tot 
de huidige bedrijfsvoering, waarbij er nog steeds sprake is met een sterke band met het 
agrarisch gebied. Het bedrijf levert namelijk alleen aan agrarische bedrijven. Een 
verplaatsing naar een bedrijventerrein is derhalve niet wenselijk vanwege de grote binding 
met het agrarisch gebied. Het realiseren van het bedrijf op een bedrijventerrein zou 
daarnaast tot onnodige verkeersbewegingen leiden.

Gelet op de aard van de werkzaamheden is het van belang dat het bedrijf een goede 
verbinding houdt met het land en is gekozen voor een vestiging in het landelijke gebied in 
plaats van op een bedrijventerrein. Met dit bestemmingsplan wordt overigens gestreefd 
naar een kleinschalig karakter waar naast het bestaande bedrijf alleen andere bedrijven uit 
milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het bedrijf 
passend. Zie hiervoor 4.2. Daarnaast wordt met dit bestemmingsplan maximaal 4.000 m2 
aan bedrijfsgebouwen toegestaan. Dit conform het gemeentelijk beleid waarbij per erf de 
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer dan 2.000 m2 bedraagt.
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Met dit bestemmingsplan worden 2 erven samengevoegd tot één erf. Door de maximale 
oppervlakte van bedrijfsgebouwen te beperken tot 2.000 m2 per erf wordt overmatige 
verstening van het landschap tegengegaan en wordt bewerkstelligd dat de ruimtelijke 
uitstraling van de bedrijfsactiviteiten van een dusdanig kleinschalig karakter blijft dat er 
geen onevenredige impact op de omgeving ontstaat. Het toevoegen van nieuwe 
bedrijfsgebouwen tot een maximale oppervlakte van 4.000 m2 is daarom acceptabel.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de legalisatie en de uitbreiding van het aan het 
landelijk gebied gebonden bedrijf aansluit bij het Omgevingsprogramma Provincie 
Flevoland.

RO Visie Werklocaties Flevoland
In de RO Visie Werklocaties, die 28 juni 2016 is vastgesteld, staat beschreven wat nodig is 
om te komen tot sterke werklocaties met toekomstwaarde in de provincie Flevoland. 
Belangrijkste reden voor deze visie is, dat er sprake is van een nieuwe realiteit: de 
afgelopen decennia is Flevoland sterk gegroeid. In de toekomst is de vraag echter minder 
groot dan in de vorige Visie Werklocaties Flevoland werd verwacht. Daarnaast is er sprake 
van een kwalitatief andere vraag. Hierdoor beantwoordt het aanbod van nu regelmatig niet 
meer aan de vraag van vandaag en morgen. Met de Visie Werklocaties Flevoland wordt 
ingespeeld op deze nieuwe realiteit.

Het agrarisch landschap van Flevoland staat de komende jaren onder druk. Er komt 
namelijk een flink aantal agrarische bedrijfslocaties vrij. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door bedrijfsbeëindigers die geen opvolger hebben en door schaalvergroting. 
Bij de schaalvergroting blijft het gebruikte areaal gelijk, maar krimpt het aantal agrarische 
bedrijven. Het probleem speelt voornamelijk in de gemeente Noordoostpolder, waar tot 
2020 ruim 90 hectare agrarische bestemming leeg komt te staan. Een oplossing voor de 
vrijkomende erven is bijvoorbeeld hergebruik of transformatie.

In het onderhavige geval is sprake van een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie. 
Vestiging van een bedrijf gerelateerd aan het landelijk gebied wordt beschouwd als een 
passende nieuwe invulling van dergelijke locaties. Dit gelet op de binding van het bedrijf 
met het agrarisch gebied. Met deze nieuwe invulling wordt leegstand voorkomen. Het 
bestemmingsplan sluit hierdoor aan bij de RO Visie Werklocaties Flevoland.

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008
De Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 is door 
Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgesteld op 27 juni 2008. In deze beleidsregel 
worden de criteria aangegeven wanneer Gedeputeerde Staten zienswijzen zullen indienen 
en voorts wanneer Gedeputeerde Staten voornemens zijn van deze bevoegdheden gebruik 
te maken.

Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 
kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en het vergroten van 
(voormalig) agrarische bouwpercelen. Hierbij kunnen de bestaande activiteiten en functies 
niet gehinderd worden, het landelijk gebied niet verstedelijkt worden en moet het 
landschappelijk, milieutechnisch en verkeerskundig goed worden ingepast. Daarbij dienen 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven of verder versterkt te 
worden.

Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de vergroting van 
(voormalig) agrarische bouwpercelen en de ontwikkeling van niet agrarische en/of 
agrarisch aanverwante activiteiten. Het gaat om de volgende voorwaarden:
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» Bij niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten moet de erfsingel 
behouden blijven of hersteld worden.

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

» De vorm van het (voormalig) agrarische bouwperceel dient te passen in het aanwezige 
landschap.

Ook moet er rekening gehouden worden met de verkeerskundige inpassing. Hierbij geldt 
dat:

» Voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalig) 
agrarische bouwperceel.

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

betreffende bouwperceel is gelegen.

In het onderhavige geval is sprake van een agrarisch dienstverlenende activiteit. Door 
middel van het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de planregels wordt 
geborgd dat de erfsingel wordt aangelegd/hersteld en behouden blijft. Ten aanzien van de 
vorm van het bouwperceel kan worden vastgesteld dat deze niet afwijkt van wat 
gebruikelijk is in de Noordoostpolder.

Voor wat betreft de aspecten verkeer en parkeren wordt verwezen naar paragraaf 4.7 van 
deze toelichting. De ontwikkeling levert geen strijd op met de beleidsnotitie 'Kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied'.

Conclusie
Het initiatief is in overeenstemming met de, gelet op het initiatief relevante, provinciale 
beleidskaders.

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de 
gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende 
belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen 
en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de 
bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken 
van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder.

In de gemeente Noordoostpolder is in grote mate sprake van schaalvergroting. Van de 
oorspronkelijke 1.600 agrarische erven in de Noordoostpolder zijn er door de 
schaalvergroting nog geen 1.000 over. Dat aantal daalt nog verder. Tot nu toe zijn vooral 
oorspronkelijke erven vrijgekomen met weinig extra bebouwing, maar dat gaat de 
komende jaren veranderen wanneer ook erven vrijkomen die al eens zijn uitgebreid en 
waarvan de erfsingel vaak ontbreekt. Het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit van 
deze vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab's) blijkt een grote uitdaging.
De meeste vab's zijn uitermate geschikt voor de uitoefening van niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten in de lichte milieucategorieën, kleinschalige voorzieningen, recreatie en 
alternatieve woonvormen zoals 'rood voor rood'. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld 
om negatieve effecten te vermijden met betrekking tot de (ontwikkeling van de) kernen en 
de mogelijk negatieve effecten op omliggende bedrijven.
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De uitvoering van het beleid zal nadrukkelijk worden gemonitord en indien nodig zal het 
beleid worden bijgesteld.

Agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering onder andere rendabel houden door werkzaamheden 
op te pakken die in het verlengde daarvan liggen: er is dan sprake van 'ketenverlenging'. 
Te denken valt aan de opslag en/of het schonen en verwerken van agrarische producten 
van de betreffende agrariër zelf maar ook van producten van andere, nabijgelegen 
agrarische bedrijven.

De gemeente biedt daarom ruimte aan ketenverlenging op agrarische erven. Daaraan
wordt een aantal randvoorwaarden gesteld:
* aansluiting bij de karakteristiek van de polder: landschappelijke inpassing door behoud 

dan wel (bij erfuitbreiding) opnieuw aanplanten van erfsingels en aandacht voor kleur 
van gebouwen;

* uitbreiding kan tot maximaal 3,0 hectare (bruto) of tot maximaal 6,0 hectare als 2 
erven kunnen worden samengevoegd (zie onder 'Verruimen van agrarische erven'). Als 
bedrijven verder door willen groeien kan dit op de gemengde bedrijventerreinen bij 
Emmeloord. De grote maat van dergelijke bedrijven maakt vestiging op de lokale 
bedrijventerreinen bij de dorpen ongewenst, omdat ze landschappelijk gezien in geen 
verhouding staan tot de geringe afmetingen van de dorpen;

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

* een geringe verkeersaantrekkende werking of garanties van een goede 
ontsluiting/bereikbaarheid.

De ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van een bedrijf van meer dan 3,0 
hectare (bruto). Gelet op de binding met het landelijk gebied en het ruimtebeslag van de 
activiteiten, ligt vestiging op of verplaatsing naar een bedrijventerrein niet voor de hand of 
is dit niet mogelijk en wenselijk, gelet op de beschikbaarheid van bedrijfskavels en de 
schaal van de bedrijventerreinen. Door middel van het opnemen van een voorwaardelijke 
verplichting in de planregels wordt geborgd dat de erfsingel wordt aangelegd/hersteld en 
behouden blijft.

De ter plaatse toegestane activiteiten zijn te beschouwen als activiteiten die naar aard en 
invloed op de omgeving passend zijn in het landelijk gebied en verenigbaar zijn met 
woonfuncties in de omgeving van het plangebied. Het bedrijf krijgt een specifieke 
bedrijfsbestemming die naast bedrijven in milieucategorie 1 en 2 uitsluitend 
fouragehandel, groothandel in betonelementen ten behoeve van agrariërs en transport van 
agrarische producten toestaat.

Het bestemmingsplan kent geen beperking ten aanzien van de ter plaatse toegestane 
categorieën van bedrijvigheid. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar paragraaf
4.2 (milieuzonering). Voor wat betreft de aspecten verkeer en parkeren wordt verwezen 
naar paragraaf 4.7 van deze toelichting. Het initiatief is passend binnen de uitgangspunten 
van de Structuurvisie.

Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland
De Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland is door de gemeenteraad vastgesteld op 22 
december 2017. De Visie Werklocaties biedt de kaders en uitgangspunten voor een 
zorgvuldige ontwikkeling van- en een goede ruimtelijke ordening voor de bedrijfslocaties in 
Noordelijk Flevoland, bestaande uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Noordelijk Flevoland zit post-crisis economisch weer in de lift. Bedrijven groeien en
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investeren, de werkgelegenheid stijgt en het algehele ondernemerssentiment is positief.

In de visie wordt aangegeven dat agrariërs hun bedrijfsvoering onder andere rendabel 
kunnen houden door werkzaamheden op te pakken die in het verlengde daarvan liggen: er 
is dan sprake van ketenverlenging. Dit kan zowel als nevenactiviteit of als hoofdactiviteit. 
Te denken valt aan opslag, en/of het schonen en verwerken van agrarische producten van 
de betreffende agrariër zelf of van producten van andere agrarische bedrijven. Deze 
activiteiten zijn zo verbonden met de agrarische keten, dat vestiging op een regulier 
bedrijventerrein onlogisch is.

Deze bedrijven worden wat betreft uitbreidingsmogelijkheden gelijk gesteld aan 
volwaardige agrarische bedrijven. Dat betekent dat een erf kan uitbreiden tot 3 hectare 
(bruto) en afhankelijk van de ruimtelijk ligging kan verdubbelen tot 6 hectare, wanneer 
twee erven samengevoegd kunnen worden.

Het bedrijf levert fourage- en kunstmestproducten (zoals stro, hooi, kuilgras, maïs, etc.) en 
prefab betonproducten (zoals silowanden, keerwanden, betonplaten, etc.) aan agrarische 
bedrijven. Daarnaast verricht het bedrijf transporten voor agrarisch bedrijven. Het gaat 
hierbij om een hoofdactiviteit, aangezien op het perceel geen activiteiten meer 
plaatsvinden die direct betrekking hebben op de teelt van gewassen of het houden van 
dieren. De ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van een bedrijf van meer 
dan 3,0 hectare (bruto). De ontwikkeling past daarmee binnen de Visie op werklocaties.

Conclusie
Het initiatief is in overeenstemming met de, gelet op het initiatief relevante, gemeentelijke 
beleidskaders.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
4.1 Mer-beoordeling

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

» de kenmerken van de projecten;
* de plaats van de projecten;
» de kenmerken van de potentiële effecten.

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in 
het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig (onderdeel C en D), 
projectmer-plichtig (onderdeel C) of mer-beoordelingsplichtig (onderdeel D) zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen.

Agrarische aanverwante (hulp)bedrijven zijn niet genoemd in de bijlagen bij het Besluit 
m.e.r. In onderdeel D is wel een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Gelet op de 
aard van dit plan, namelijk een agrarisch en daarmee sterk landelijk georiënteerd project, 
kan dit niet als stedelijk ontwikkelingsproject worden aangemerkt. Het is daarmee niet 
nodig om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Overigens heeft de toets aan de omgevingsaspecten, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, in 
voldoende mate aangetoond dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen aan de orde 
zijn, gelet op de aard en relatief kleine omvang van het project, de plaats hiervan en de 
kenmerken van de potentiële effecten.

4.2 Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze 
afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst 
van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd 
gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. Een gemengd gebied is een 
gebied met een sterke tot matige functiemenging. Ook lintbebouwing in het buitengebied 
met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden 
beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot 
het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de 
toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.

Omdat functiemenging (blokjes arbeiderswoningen naast agrarische bedrijven) al vanaf 
het allereerste ontwerp van de Noordoostpolder plaatsvindt kan het gehele landelijke 
gebied aan als 'gemengd' gebied beschouwd worden. Dit betekent dat de richtafstanden 
met één stap teruggebracht kunnen worden. De aanvaardbaarheid van het woonklimaat is 
afhankelijk van de verwachting. Deze norm ligt in een rustige woonwijk anders dan in een 
gemengde omgeving. Het plangebied ligt in een overwegend agrarisch lint, waarin 
bedrijven en (bedrijfs)woningen naast elkaar liggen. Dit is een gemengd gebied.
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Ter plaatse worden de volgende activiteiten uitgeoefend (tussen haakjes in de 
bijbehorende milieucategorie aangegeven:
* Fouragehandel (Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, cat. 3.1);
* Groothandel in kunsfmestsfoffen (Groothandel in kunstmeststoffen, cat. 2);
* Groothandel in betonelementen ten behoeve van agrariërs (Groothandel in hout en 

bouwmaterialen - algemeen b.o. ^.000m2, cat. 3.1);
* Transport van agrarische producten (Goederenwegvervoersbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) - b.o. ^ 1.000 m2, cat. 3.1).

Het bedrijf voert derhalve werkzaamheden uit die vallen in milieucategorie 3.1, waarbij een 
richtafstand van 30 meter, in gemengd gebied, geldt. Binnen deze afstand vanaf het 
plangebied zijn geen woningen van derden aanwezig. De dichtsbijzijnde woning 
(Noordermiddenweg 8-2) bevindt zich op ruim 110 meter afstand. Aan de richtafstand 
wordt derhalve voldaan.

4.3 Water

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening.

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van 
waterschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke 
procedure geworden door de verankering in het Besluit ruimtelijke ordening. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland.

Deze 'waterparagraaf' gaat in op relevante waterhuishoudkundige aspecten. Hierin wordt 
beoordeeld wat de effecten van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er 
waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van 
schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit.

Wet- en regelgeving en beleid
De belangrijkste wet- en regelgeving en beleid op het gebied van water is hier opgenomen. 

KRW
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het 
bereiken van een goede ecologische en chemische toestand voor alle 
oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en herstellen van alle grondwaterlichamen. 
Door de inrichting van watergangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische 
toestand verbeterd worden. De KRW heeft het streven om emissies naar oppervlakte- en 
grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van grondwater in evenwicht 
worden gebracht met de aanvulling van het grondwater.

Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het 
toekomstige waterbeleid in Nederland. Een andere aanpak in het licht van verwachte 
ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en 
verdergaande bodemdaling is noodzakelijk. De adviezen van de commissie staan in het 
rapport Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw(WB21). De kern van 
het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. 
In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes(drietrapsstrategieën) voor 
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:
* vasthouden, bergen en afvoeren;
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* schoonhouden, scheiden en zuiveren.

Waterwet
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat uit een 
achttal wetten die zijn samengevoegd tot één wet. De Waterwet stelt integraal 
waterbeheer op basis van de watersysteembenadering' centraal. De 
verantwoordelijkheden in het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer van Rijk, provincie, 
waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. De voornaamste 
veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een verbeterde doorwerking 
van water in andere beleidsterreinen, met name het ruimtelijke domein.

Op grond van o.m. de Waterwet is voor gemeenten, naast het inzamelen en transporteren 
van vrijkomend stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor het afvoeren van 
overtollig regenwater. In zoverre het inzamelen en transporteren van relatief schoon 
regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan worden uitgevoerd, vindt deze 
gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. Het gebiedseigen water 
wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in 
aanwezig stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater 
op locatie mag niet leiden tot (water)overlast voor de woonomgeving. Tot slot heeft de 
gemeente een watertaak waterhuishoudkundige maatregelen te treffen om structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming(en) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de Keur van het 
waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel 
en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken).

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is vastgesteld op basis van de Waterwet en de Wet Ruimtelijke 
ordening (Wro). Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de 
periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal 
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van 
voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Belangrijke 
ambities hierin zijn het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. Het 
geeft maatregelen die in de periode 2016 - 2021 genomen moeten worden om Nederland 
ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water
biedt te benutten. Nederland voldoet met dit plan aan de Europese eisen beschreven in de 
KRW, de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
(KMS), het plan geldt als structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten.

Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzeeland
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) 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.

Toetsing
Voor dit plan is de digitale watertoets doorlopen (d.d. 23 juli 2020, dossiercode 
20200723-37-23898). Op basis van deze toets dient de normale procedure gevolgd te 
worden. Als basis hierop is een uitgangspuntennotitie opgesteld. De watertoets is als 
bijlage 2 toegevoegd.

De relevante voorwaarden voor het plan zijn in de uitkomst van de watertoets onder 7
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streefbeelden gerangschikt op basis van 3 waterthema's: Veiligheid, Voldoende Water en 
Schoon Water. In het toetsresultaat zijn de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot 
deze thema's weergegeven. In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies op het 
gebied van deze 3 thema's met betrekking tot dit plan uiteengezet.

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
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele 
beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen. Het waterschap streeft naar een 
robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en 
bodemdaling kan opvangen.

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 
2013 door het waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling van de 
beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het referentiekader 
geworden, oftewel de nulsituatie. De compensatieplicht geldt zodanig voor de netto 
toename van het verhard oppervlak sinds begin 2013.'

De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 
voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water 
verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Voor projecten geldt het principe 
'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dit wil zeggen dat, wanneer het verhard 
oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om piekafvoeren op 
te vangen.

In de huidige situatie bedraagt de verharding (gebouwen plus verharding op het erf) 7.616 
m2. In de toekomstige situatie bedraagt de totale verharding 11.733 m2. De toename ten 
opzichte van de huidige situatie is 4.117 m2. Omdat de toename groter dan is dan 2.500 m2 
is compensatie noodzakelijk. Over de exacte locatie van compenseren gaat de 
initiatiefnemer nog in overleg met het waterschap. Uiteindelijk zal voor de compensatie een 
watervergunning nodig zijn.

Goed functionerend watersysteem (WF)
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.

De aanleg van de kavelsloten dateert van de periode van inrichting en verkaveling van het 
Flevolandse landelijke gebied. Daarvoor zijn destijds geen vergunningen door de 
rechtsvoorganger van het waterschap afgegeven.

Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van 
het gewenste peil) verslechtert door het project niet. Ook het streefpeil blijft ongewijzigd. 
Het project heeft geen nadelige gevolgen voor (grond)water in de omgeving.
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Voor de bestaande kavelinrichting geldt dat deze begin jaren '90 is ontstaan. Vooralsnog is 
onbekend of voor de huidige kavelsloten destijds een watervergunning is afgegeven.

Schoon water
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een 
ecologisch gezond watersysteem. De chemische toestand van deze wateren vormt hier 
geen belemmering voor. In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het 
principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. Er worden bij eventuele 
bouwwerkzaamheden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt.

Afvalwater
In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel. 
Hemelwater van nieuwe bebouwing en erfverharding wordt direct in oppervlaktewater 
geloosd, de kwantitatieve afvoer van hemelwater neemt als gevolg van dit project niet 
significant toe door aanleg van een compenserende waterberging. Het spoelwater 
afkomstig van de bedrijfsvoering blijft ongewijzigd en wordt hergebruikt. Het spoelwater 
wordt gerecirculeerd en niet in oppervlaktewater geloosd. Voor de afvoer van afvalwater 
afkomstig van het kantoor/kantine wordt een nieuwe Individuele Behandeling van 
Afvalwater (IBA) aangelegd waaruit in oppervlaktewater wordt geloosd.

Wateradvies
Het waterschap Zuiderzeeland wordt in het kader van het overleg op het 
voorontwerpbestemmingsplan gevraagd op de plannen te reageren. Eventuele 
opmerkingen worden ter zijner tijd verwerkt in de waterparagraaf.

4.4 Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van 
verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom 
spoorwegen en wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen 
en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidzones van toepassing. Als er 
geluidgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan 
moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen.

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Noordermiddenweg. Dit bestemmingsplan 
stelt geen nieuwe geluidgevoelige functies voor. Er ontstaan dan ook geen strijdigheden 
met de Wgh. Wat betreft geluid zijn dan ook er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan.

4.5 Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 
functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, 
moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

In de huidige situatie is het perceel al in gebruik ten behoeve van de huidige en beoogde 
bedrijfsvoering. Hier vinden geen wijzigingen aan plaats. Gezien het huidige functiegebruik 
in het plangebied is het aannemelijk dat de bodem geschikt is ten behoeve van het 
functiegebruik. Het omgevingsaspect bodem vormt daarom geen belemmering voor de 
ontwikkeling die in dit bestemmingsplan centraal staat. Als gevolg van dit 
bestemmingsplan treden dan ook geen (extra) risico's voor de volksgezondheid op.
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Voor de volledigheid is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als 
bijlage 4 toegevoegd. Op de locatie is op diverse locaties een bijmenging met 
ondefinieerbaar puin waargenomen. Tevens is ter plaatse van een tweetal loodsen 
asbestverdachte dak- en wandbeplating aanwezig. Het voorkomen van ondefinieerbaar 
puin in de bodem dient als indicator voor de mogelijke aanwezigheid van asbest te worden 
beschouwd. Met name ter plaatse van de westelijk gelegen loods zijn beschadigingen aan 
de wandbeplating waargenomen en is asbestverdacht materiaal op het maaiveld en in de 
bodem aangetroffen.

Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de samengestelde mengmonsters van de boven- en 
ondergrond hoogstens voor lood, koper, zink, minerale olie en OCB's licht verhoogde 
gehalten zijn gemeten. De licht verhoogd gemeten gehalten in de grond zijn vermoedelijk 
te relateren aan de bijmenging met bodemvreemde materialen (puin) en het langdurige 
(bedrijfsmatige) gebruik van de locatie. Passieve geurwaarnemingen tijdens de 
veldwerkzaamheden betreffende de mogelijke verontreiniging met brandstoffen zijn 
analytisch niet bevestigd.

In de geanalyseerde grond watermonsters zijn voor barium en nikkel licht verhoogde 
concentraties aangetoond. Tevens is een voor nikkel een matig verhoogde concentraties 
gemeten.

Algehele conclusie
» Formeel gezien overschrijdt de gemeten concentratie aan nikkel in het grondwater het 

criterium van nader onderzoek. Overwogen kan worden om in eerste instantie een 
herbemonstering van de peilbuis uit te laten voeren. Aangezien er in de grond geen 
sprake is van verhoogde gehalten aan nikkel, zijn deze concentraties mogelijk van 
nature aanwezig. Ook zou sprake kunnen zijn van een (nog) niet volledig hersteld 
chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. Derhalve is de zin van een 
aanvullend onderzoek naar de gemeten concentratie aan nikkel in deze fase arbitrair. 
Uiteraard is dit ter beoordeling van de bevoegde instantie(s);

* Geadviseerd wordt aanvullend een asbestonderzoek (conform NEN 5707) uit te laten 
voeren. Dit in verband met de aanwezigheid van ondefinieerbaar puin, asbesthoudende 
dak- en wandbeplating en de lokaal aangetroffen asbestverdachte materialen op en in 
de bodem. Mogelijk is sprake met een verontreiniging met asbest.

De Omgevingsdienst heeft een advies op het bodemrapport gegeven en kan zich vinden in 
de conclusie van het bodemonderzoek vinden. Er is geen sprake van een ernstige 
verontreiniging en dit houdt in dat er geen sprake is van een belemmering voor de wijziging 
van het bestemmingsplan.
De matige verhoging in het grondwater met nikkel is vermoedelijk van natuurlijke aard. 
Herbemonstering wordt in deze fase niet zinvol geacht.

De schuur die op aangegeven locatie wordt gesloopt is voor 1993 gebouwd. Volgens het 
Arbeidsomstandighedenbesluit 2005 moet er bij gebouwen die voor 1 juni 1993 zijn 
gebouwd voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatie conform SC 540 worden 
opgesteld. Als bij de sloop van de schuur grondwerkzaamheden plaatsvinden moet 
aanvullend onderzoek op asbest conform de NEN 5707 worden uitgevoerd.

4.6 Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn 
bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, tegen te gaan.
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Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de 
directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 16 
pg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 9 pg/m3. De norm voor 
beide stoffen ligt op 40 pg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). In de huidige 
situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor 
minder dan 30Zo van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een 
toename van het aantal verkeersbewegingen in een gebied.

Op basis van de kentallen van het CROW (Publicatie 317) heeft het bedrijf een theoretische 
verkeersgeneratie van 3,9 tot 5,7 motorvoertuigen per etmaal per 100 m2 bvo. Voor de 
4.000 m2 aan gebouwen zou dit neerkomen op 156 tot 228 mvt/etmaal. Op basis van de 
NIBM-rekentool van het ministerie draagt deze verkeerstoename niet in betekenende mate 
bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect 
luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen 
belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan.

4.7 Verkeer en parkeren

In de gewenste situatie wordt de bestaande loods gesloopt en wordt een nieuwe loods 
aansluitend op de bestaande loods gebouwd (in dezelfde rooilijn). Hierdoor ontstaat er 
meer ruimte op het perceel om veilig te kunnen manoeuvreren in de vorm van een 
draaicirkel. Hierdoor is het gemakkelijker om met de voorkant van de voertuigen op de 
uitrit uit te komen en het derhalve veiliger en overzichtelijk wordt bij het oprijden van de 
weg. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Daarnaast zorgt de uitbreiding ervoor dat 
het aantal verkeersbewegingen, door een effectiviteitslag, nauwelijks toeneemt.

Het bedrijf heeft een goede en overzichtelijke aansluiting op de Noordermiddenweg, dat op 
zijn beurt direct is aangesloten op de provinciale weg N712 via de Noorderdwarspad. De 
weg heeft voldoende capaciteit om de verkeersgeneratie met betrekking tot het plangebied 
op te vangen. Het plan vormt geen belemmering voor de verkeersveiligheid.

Op het terrein is voldoende ruimte om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 
Volgens het gemeente parkeerbeleid wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen in de 
regels verankerd dat voldaan moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. In dit 
bestemmingsplan is dit geregeld in artikel 6. De gemeentelijke Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder vormt daarbij het toetsingskader. Op deze manier is gewaarborgd dat er 
in de toekomst geen parkeerknelpunten ontstaan.

4.8 Archeologie

In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt 
verstoord moeten archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving 
een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten in 
bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische 
verwachtingskaarten opgesteld.
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De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van 
Noordoostpolder, vastgesteld door B&W/gemeenteraad in 2018 en de Erfgoedverordening, 
vastgesteld in 2012 geven inzicht in de te verwachten archeologische waarden. De 
archeologische waarden zijn in de geldende beheersverordening beschermd middels 
dubbelbestemmingen.

Op het plangebied is in dit geval geen dubbelbestemming van toepassing. Op basis van de 
beleidskaart (zie figuur 4.1) geldt 'geen' archeologische verwachting. Archeologisch 
onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen 
voor de uitvoering van het plan. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform de Erfgoedwet, het 
verplicht om dit bij de minister te vermelden.
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legenda
Beleidscategorieën

V77\ wm

WA-1 (archeologisch Rijksmonument)

WA-2 

WA-3 

WA4 

WA-5 

WA-6 

WA-7

WA-7 (middeleeuwse dijken en sloten)

WA-8

geen

Figuur 4.1 Uitsnede archeologie kaart

4.9 Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een 
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 
karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de 
laanbeplantingen en verkavelingspatronen. In dit geval worden de huidige 
verkavelingspatronen en erfsingels gerespecteerd en worden kenmerkende erfsingels 
hersteld. Zo worden de aanwezige karakteristieken gerespecteerd. In de huidige situatie is 
voor dit specifieke perceel nooit toepassing gegeven om deze in te passen in de voor het 
landschap kenmerkende erfsingels. Derhalve wijkt de huidige kavelinrichting af van de 
karakteristieke regelmatige kavelstructuur. Deze situatie is begin jaren '90 ontstaan. 
Derhalve wordt dit met dit bestemmingsplan recht gezet. Zoals in paragraaf 2.4 
opgenomen is bij het opstellen van de inrichtingstekening rekening gehouden met de 
landschappelijke inpassing. Op de tekening is een zes meter brede erfsingel opgenomen 
die het erf inpast in het landschap.

Om dit te waarborgen is een voorwaardelijke verplichting in de regels van dit 
bestemmingsplan opgenomen. Het is niet noodzakelijk om andere eisen ten aanzien van de 
bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen.

4.10 Ecologie

Toetsingskader
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de 
bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. 
De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en 
de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. in de Wnb wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
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Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgenomen. In de 
provincie Flevoland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in 
de bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling van gebieden worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten 
genoemd in bijlage 3 bij deze verordening.

Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn door de 
Minister van Economische Zaken aangewezen gebieden die deel uitmaken van het 
Europese netwerk van natuurgebieden. Daarnaast bestaat het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) uit gebieden die worden aangewezen in de provinciale verordening. Binnen de 
NNN-gebieden mogen in beginsel geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. 
Het dichtsbzijnde NNN-gebied ligt op ruim 3,5 kilometer. Gezien de aard en omvang van de 
ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat de afstand dusdanig groot is dat geen 
negatieve effecten zullen optreden.
De effecten van agrarische (hulp) bedrijven op natuurgebieden over grotere afstanden is 
het gevolg van een toename in stikstofdepositie. Gezien de afstand tot het Natura 
2000-gebied kunnen directe effecten zoals verstoring (door licht of geluid) of verdroging 
(door het onttrekken van water) worden uitgesloten en is er geen sprake van areaalverlies. 
Het IJsselmeer is daarnaast geen stikstofgevoelig gebied. Het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelig gebied ligt op ruim 14 kilometer. Gezien de aard en omvang van de 
ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat de afstand dusdanig groot is dat geen 
negatieve effecten zullen optreden.

Soortenbescherming
Om het gebouw te kunnen realiseren wordt een gebouw met een oppervlakte van 527 m2 
gesloopt. Dit gebouw kan geschikt zijn voor beschermde diersoorten. Daarom is een 
ecologisch onderzoek uitgevoerd. Deze is als bijlage 5 toegevoegd. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat er in het plangebied mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. Voor deze 
soorten wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Mogelijk is voor de ontwikkeling een 
ontheffing in het kader van de Wnb nodig. Bij deze aanvraag hoort ook aan activiteitenplan 
met daarin te nemen mitigerende maatregelen. Met inachtneming van de eventueel te 
nemen maatregelen in het activiteitenplan worden negatieve effecten op soorten 
uitgesloten.

Ten slotte is op basis van de Wnb altijd de algemene zorgplicht van toepassing, die inhoudt 
dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor alle inheemse dieren en planten en hun 
directe leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij (ruimtelijke) ingrepen gezorgd moet 
worden dat dieren niet verstoord of gedood worden en dat planten niet zomaar verplant 
worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld broedende vogels, de 
voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren.

4.11 Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn 
vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit 
externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
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Uit de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen 
risicobronnen aanwezig zijn die invloed hebben op het plangebied. Ook ligt het plangebied 
niet in het invloedsgebied van risicobronnen die op grotere afstand liggen. Vanuit het 
aspect externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor het bestemmingsplan.

4.12 Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak 
om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen 
worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

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

28 bestemmingsplan (ontwerp)



bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil

Hoofdstuk 5 Juridische beschrijving
5.1 Beschrijving van de bestemming

Bedrijf
In het plangebied wordt, naast bedrijven uit milieucategorie 1 en 2, een een agrarisch 
dienstverlenend bedrijf toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf - agrarisch dienstverlenend bedrijf'. Dit op de wijze van:

1. het leveren van fourage- en kunstmestproducten (zoals stro, hooi, kuilgras, mais, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen producten) aan agrarische bedrijven;

2. prefab betonproducten (zoals silowanden, keerwanden, betonplaten, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen producten) aan agrarische bedrijven;

3. het verrichten van transporten voor agrarisch bedrijven;
4. alsmede naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee vergelijkbare 

agrarisch dienstverlenende bedrijfsmatige activiteiten.

De gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Buiten het bouwvlak bestaan 
beperkte mogelijkheden voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen. De goot- en bouwhoogte 
van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8,5 en 11 meter. Voor 
de bedrijfswoningen geldt dat deze ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' gebouwd 
moeten worden. In dit geval zijn deze aanduidingen rondom de bestaande woningen 
gelegd.

Daarnaast is in de regels opgenomen dat buitenopslag niet is toegstaan en wordt middels 
een voorwaardelijke verplichting de uitvoering en het in stand houden van de 
landschappelijke inpassing gewaarborgd. Tot slot geldt een maximale oppervlakte van 200 
m2 silo's waar de bouwhoogte maximaal 10 meter hoog mag zijn.

Agrarisch
De gronden die niet in gebruik zijn ten behoeve van het agrarisch bedrijf krijgen de 
bestemminng 'agrarisch' zonder bouwmogelijkheden. Dit betreft een klein gedeelte ter 
hoogte van de zuidwest kant van het perceel Noordermiddenweg 21 en tevens de gronden 
die gebruikt worden ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden zoals 
beschreven in paragraaf 2.3. Deze gronden zijn tevens voorzien van de functieaanduiding 
'semi-agrarisch gebruik toegestaan'. Het ruimtelijk beleid van de gemeente is er op gericht 
om niet-agrarische activiteiten en bouwmogelijkheden te beperken tot het terrein binnen 
de erfsingels. Dit geldt ook voor het hobbymatig houden van paarden en de bouwwerken 
die hierbij horen (hekwerken, paardenbakken, lichtmasten etc.). De gehele 
Noordoostpolder is door het Rijk aangewezen als wederopbouwgebied. Dit betekent dat de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) er op toe ziet dat de oorspronkelijk opbouw van 
de polder zoveel als mogelijk gehandhaafd blijft. Deze oorspronkelijke opbouw bestaat uit 
clusters van erven die ingepakt in een erfsingel als 'eilandjes' in een verder open landschap 
liggen. Omdat de gemeente veel situaties tegenkomt waarbij gronden niet meer in handen 
zijn van een agrariër, heeft de gemeente gekeken wat er nog wel mogelijk is op deze 
gronden die buiten een erfsingel liggen en niet meer door een boer voor 
landbouwactiviteiten gebruikt worden. Gelet op de status van wederopbouwgebied is 
gekozen voor een drietal functies die geen verdichting van het landschap met zich 
meebrengen. Het betreft speelweide, moestuin en dierenweide. Deze 
gebruiksmogelijkheden kunnen met een aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi 
agrarisch gebruik' aan de agrarische bestemming worden toegevoegd. Bouwwerken 
anders dan terreinafscheiding bestaande uit palen met draad zijn ook niet toegestaan.

De strook van circa 30 meter aan de westzijde van het perceel Noordermiddenweg 19 krijgt 
met dit bestemmingsplan een aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi agrarisch
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gebruik '. Hierdoor wordt het mogelijk om ter plaatse paarden te weiden. Het bouwen van 
paardenbakken (op grond van rechtspraak wordt een grondverbetering in combinatie met 
een hekwerk aanmerk als een bouwwerk) is niet mogelijk. De bouw van een 
terreinafscheiding bestaande uit palen met draad is wel mogelijk.
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg
Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met 
waterschap en provincie. Het voorontwerp wordt niet voor inspraak ter inzage gelegd.

Waterschap Zuiderzeeland heeft op 30 april 2021 een vooroverlegreactie gegeven (zie: 
bijlage 3). Het waterschap geeft aan onder voorbehoud van enige aanpassingen een 
positief wateradvies te geven. Op 15 juli 2021 heeft het waterschap aangegeven dat de 
voor voorgestelde aanpassingen correct zijn doorgevoerd.

De provincie Flevoland heeft op 22 juni 2021 een vooroverlegreactie gegeven (zie: bijlage 
6).

De gemeente deelt de vooroverlegreactie van de provincie niet.

Aard activiteiten:
De provincie geeft aan de transportactiviteiten als een niet-agrarische activiteit te 
beschouwen die qua aard op een bedrijventerrein 'thuishoort'. De gemeente wijst de 
provincie op artikel 4.2 in combinatie met tabel 1 van haar beleidsregel. In deze tabel 
worden toeleveringsbedrijven specifiek benoemd als agrarisch hulpbedrijven die als 
agrarisch aanverwante activiteiten als vervolgfunctie in aanmerking komen. De firma Van 
der Wal is bij uitstek aan te merken als een agrarisch toeleveringsbedrijf (fouragehandel, 
groothandel in betonelementen voor agrariërs en agrarisch transport). Voorwaarde is wel 
dat de activiteiten kleinschalig zijn en blijven.

In het voorliggend bestemmingsplan is 'eng' bestemd, naast de aangevraagde activiteiten 
worden geen andere functies met een milieucategorie van 3.1 of hoger toegestaan. Dit in 
combinatie met de beperkte bouwmogelijkheid borgt voldoende dat de activiteiten 
kleinschalig blijven.

Kleinschaligheid:
In de beleidsregel wordt aangegeven (4.2, onder d.) dat voor agrarisch aanverwante 
activiteiten geen maximum bebouwd oppervlakte gesteld wordt. De gemeente heeft echter 
de maximum oppervlakte wel beperkt, juist om zo de kleinschaligheid te borgen. In het 
bestemmingsplan is aangeven dat er op de Noordermiddenweg 19 en 21 maximaal 4.000 
m2 aan bebouwing toegestaan is. Dit is minder dan 1707o van het totale bestemmingsvlak 
van beide percelen samen. Als alleen gekeken wordt naar Noordermiddenweg 19 dan 
wordt met het nieuwe plan 2107o van het bestemmingsvlak bebouwd (indien uitgegaan 
wordt van het huidige agrarische bebouwingsvlak ca. 2707o). Ook indien de activiteit 
aangemerkt zou worden als 'niet-agrarisch' (zoals de provincie betoogt) dan wordt het 
maximale bebouwingspercentage van 3007o dat in de beleidsregel wordt gehanteerd (als 
indicatie van de kleinschaligheid) niet overschreden.

In haar reactie geeft de provincie aan dat de activiteit meer dan 307 van het perceel 
beslaat. Dit is echter op basis van de beleidsregel geen criterium. In de beleidsregel is 
slechts een beperking opgenomen die voorkomt dat (bij 'niet-agrarisch') meer dan 307 
van het (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt bebouwd. Hierboven is omschreven dat 
aan deze voorwaarde wordt voldaan.
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De verkeersbewegingen kunnen ter plaatse goed afgehandeld worden.

Het aantal werknemers dat op het erf werkzaam is ligt beneden de vijf - het aantal dat in 
de toelichting de beleidsregel als indicatie aangegeven wordt.

Legalisatie en maatwerk
De gemeente is altijd gehouden te onderzoeken of een illegale situatie gelegaliseerd kan 
worden. In voorliggend geval is dit mogelijk binnen de bestaande kaders (zie hierboven). 
Er hoeft dus geen beleid aangepast te worden. De provincie stelt verder dat de gemeente 
het beleid passend wil maken voor voorliggende casus. Deze stelling klopt niet. De 
gemeente wijst erop dat de provinciale beleidsregel geen verordening is en derhalve geen 
directe doorwerking heeft. De gemeenteraad is bevoegd gezag voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Het is aan de provincie om te borgen dat dit niet gebeurd in strijd 
met het provinciaal belang. De gemeente meent dat voorliggend plan niet in strijd is met 
enig provinciaal belang.

VNG-lijst
De provincie stelt dat de gemeente een deel van de activiteiten incorrect linkt aan de 
milieucategorieën uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. De gemeente deelt 
deze (verder niet onderbouwde) stelling van de provincie niet. De gemeente deelt ook de 
mening dat groothandel bij uitstek thuishoort op bedrijventerreinen niet. Dit omdat de 
provincie zelf in haar beleidsregel expliciet ruimte geeft voor agrarische hulpbedrijven in de 
zin van toeleveringsbedrijven. Het betreft overigens een indicatieve lijst. Of iets ergens 
'thuishoort' vindt de gemeente van minder belang dan de vraag of een bepaalde activiteit 
'wenselijk' en 'inpasbaar' is. Gelet op de duidelijke link met het agrarisch productieproces, 
de kleinschaligheid en de milieutechnische inpasbaarheid acht de gemeente het plan van 
de firma Van der Wal wenselijk en inpasbaar.

Wenselijkheid
Door de schaalvergroting in de landbouw in combinatie met de relatief kleine bedrijven die 
na de drooglegging in de polder zijn uitgegeven vallen er in de gemeente Noordoostpolder 
relatief veel erven vrij. Op termijn zijn er mogelijk slechts ongeveer 500 van de circa 1500 
oorspronkelijke agrarische bedrijven over. Voor de vrijgekomen erven moet een geschikte 
invulling gevonden worden. De gemeente vindt een bedrijf dat nadrukkelijk bijdraagt aan 
de agrarisch productieketen met voldoende borging voor kleinschaligheid en zonder het 
beperken van de bedrijfsvoering of het woongenot van derden een goede invulling voor een 
vrijgekomen erf. Initiatiefnemer geeft aan dat het voor hem belangrijk is om tussen zijn 
klanten te zitten. Verplaatsing van het bedrijf (zoals de provincie voorstelt) naar een 
bedrijventerrein elders in de gemeente is voor hem ongewenst. Het voorliggende 
bestemmingsplan biedt genoeg ruimte om de huidige bedrijfsvoering voort te zetten. Dit 
biedt initiatiefnemer voldoende toekomstperspectief. Het is bij initiatiefnemer bekend dat 
doorgroei op deze locatie buiten de kaders van het bestemmingsplan niet mogelijk is. Hij 
kan hier mee uit de voeten.

De provincie stelt dat uit de website blijkt dat het bedrijf zich bij uitstek toelegt op het 
transport van betonelementen. Deze opmerking schets wat ons betreft een onvolledig 
beeld van de bedrijfsvoering. Het betreft een toeleveringsbedrijf met verschillende takken. 
Het betreft fouragehandel, groothandel in kunstmeststoffen, groothandel in 
betonelementen voor agrariërs en agrarisch transport (zonder op- of overslag op het 
perceel). Wenselijkheid en inpasbaarheid van de verschillende functie zijn door de 
gemeente gewogen en beoordeeld.

Conclusie
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De vooroverlegreactie van de provincie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Zienswijzen
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens 
deze periode kan een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken.

Vaststelling
Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld. Uiteindelijk is tegen het 
vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch 
uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de 
exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van 
kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt 
dat het over voldoende financiële middelen beschikt om de ontwikkeling te kunnen 
financieren. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële bemoeienis. De kosten 
voor de procedure worden verhaald via leges. Het project is dan ook financieel haalbaar.

Grondexploitatie
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat 
het bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De 
grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen met dit 
bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de 
kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. Daarbij moet het 
stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn.

Het bestemmingsplan maakt bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk. In 
de Wro is opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal 
van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten. Met deze overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Voor het 
overige geldt dat sprake is van een particulier initiatief en dat gemeentelijke kosten worden 
verhaald via de gemeentelijke leges.

Het stellen van nadere eisen en regels met betrekking tot grondexploitatie is daarnaast niet 
noodzakelijk. De gemeenteraad besluit bij de vaststelling van het plan dat de vaststelling 
van een exploitatieplan niet nodig is.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1 Historie erfsingels
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schokbetonnen schuur van de tweede 
serie en depacliterswoning type L hebben een 
afwijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
gebouwd 17 augustusì964 (foto! V. Potuyt).

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

Windsingels

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be- 
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directievan de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen

129



Windsingel met een dicht onder- en een luchtig
bmvmcìwrm 0phet b0erenerf van een op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden
akkerbouwbedrijf van 48 hectarejuni 1955 versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het
(foto Van Wijk). polderlandschap kunnen worden.44

Voor de breedte en de invulling van de windsingels hield men in de Noordoostpolder 
nadrukkelijk rekening met de inzichten van Bijhouwer. De breedte was trouwens niet 
alleen afhankelijk van de grootte en de ligging van een bedrijf, maar ook van de plaats 
van boomgaard en moestuin op het erf. Op de grote bedrijven waren de singels aan de 
noord- en westzijde maximaal 7 meter en aan de oostzijde maximaal 5 meter breed. Op 
de kleinere bedrijven waren de maten respectievelijk 5 en 3 meter. Lag de boomgaard 
van grote bedrijven aan de oostzijde dan werd daar een singelbreedte van 3 meter aan- 
gehouden.Voor de zuidzijde van alle erven hanteerde men singels van ten hoogste 3 me
ter. Wanneer de zuidzijde van een erf langs de weg lag, werd aan die zijde slechts een 
singel geplant langs de boomgaard. Langs de moestuin kwam aan de wegzijde alleen 
een circa 1,50 meter hoge heg. Voor het woonhuis werd de beplanting onderbroken, om 
zo de bewoners vrij uitzicht te geven.45
De hoofdsoorten van de windsingels, die op den duur de boometage moesten vormen, 
kwamen overeen met die van de wegbeplantingen. Soberheid in de keuze van de soorten 
gold in de polder als een algemeen uitgangspunt. Volgens Overdijkink, de schrijver van 
de toelichting van het Algemeen Beplantingsplan, zou hierdoor een evenwichtig land
schapsbeeld verkregen kunnen worden“dat de monumentaliteit van de wijdte - de verte 
- in zich draagt”.46 Feitelijk wilde men door soberheid vooral de aanplant van exotische 
bomen en struiken tegengaan. In navolging van opvattingen van Bijhouwer voelde men 
wel voor enige differentiatie bij de houtsoortenkeuze op basis van de bodemgesteld
heid.47 Zo plantte men in het oosten van de polder in de singels veel eik, in het midden 
nogal wat es, in infiltratiegebieden de snelgroeiende wilg, nabij Urk en Creil iep en ten 
zuidwesten van Nagele veel populier. Tien tot twintig populieren kwamen trouwens in 
elke singel voor. Ze moesten de boomschermen snel hoogte geven.48 
Naast de hoofdhoutsoorten werden in de singels eik en esdoorn aangeplant. Dit waren
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P. Kelder, 1971.

soorten die ook als hakhout dienst zouden kunnen doen en die in de samenstelling van 
de windsingels enige afwisseling brachten. Als struiken koos men voor soorten die scha
duw goed verdroegen, zoals veldesdoorn, haagbeuk en beuk, en bloeiende planten, zoals 
vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn en meidoorn.49
De aanleg van beplanting op de eerste boerenerven vond plaats in het plantseizoen 
1942/ 1943 (herfst 1942-Iente 1943).50 Toen kregen elf erven een windsingel. Door gebrek 
aan jonge bomen en struiken moest de overige beplanting van de erven worden uitge
steld tot het voorjaar van 1944.51 Wel werden in de tweede helft van 1943 beplantings- 
plannen gemaakt voor alle tot dan toe gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde ont- 
ginningsboerderįjen.52 De aanleg en het onderhoud van erfbeplantingen zette zich 
gedurende de laatste twee bezettingsjaren moeizaam voort.53
Na 1945 werden de beplantingsactiviteiten met kracht ter hand genomen en werd ook de 
groei van bomen en struiken op verschillende bodemsoorten nauwlettend gevolgd. De 
houtgewassen werden daartoe zelfs enige tijd nauwkeurig opgemeten en gefotogra
feerd.54 Voordat de singel kon worden aangelegd werd de grond tot een diepte van on
geveer 30 centimeter mechanisch bewerkt. Daarna werden in een plantverband van 80 
bij 100 centimeter de verschillende houtsoorten gepoot. Dit plantverband werd onder 
andere aangehouden met het oog op mechanische onkruidbestrijding. De helft van het 
plantmateriaal bestond uit de zo even genoemde houtsoorten, de andere helft uit zwarte 
els. De els moest ertoe bijdragen dat de singel zich zo spoedig mogelijk sloot, waarna de 
els in de loop der jaren kon worden verwijderd. Bij de aanplant van de hoofdhoutsoor
ten, waarvoor men zoveel mogelijk uit eigen kwekerij afkomstige twee- en driejarige 
stekken gebruikte, werd rekening gehouden met een eventuele dunning in de toekomst.55

Binnen de singels

Op de erven werden naast windsingels ook hagen en struiken geplant. Ze vormden de 
scheiding tussen moestuin, siertuin, boomgaard en werkerf. De precieze indeling van 
een erf werd door de Directie van de Wieringermeer bepaald na overleg met de pachter. 
De Directie wenste namelijk dat iedere boerderij gelegen zou zijn op een doelmatig in
gedeeld erf. Hierdoor kon een moderne, rationele bedrijfsvoering worden bevorderd. 
Voor ieder boerenerf werden de afspraken over de verdeling van de verschillende be
stemmingen op een tekening vastgelegd. De ontwerparbeid voor de boerenerven lag 
voor een belangrijk deel in handen van ing. P. Kelder, een landschapsarchitect van 
Staatsbosbeheer die deel uitmaakte van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de 
Directie van de Wieringermeer.56
De kosten van de aanleg van hagen en struikenwerden gedragen door de Directie.Voor 
het plantwerk deed men net als bij de singels een beroep op arbeiders die betrokken 
waren bij de ontginning van de polder. Wat betreft de planten werd zoveel mogelijk aan
gesloten bij de soorten die ook bij andere polderbeplantingen werden toegepast. Veld
esdoorn, meidoorn, beuk en haagbeuk kwamen het meeste voor. Daarnaast werd ook 
gewone liguster aangeplant.
Een lage heg bestond in het algemeen uit een rij struiken, die op korte afstand van elkaar 
waren geplant, dat wil zeggen drie à vier stuks per strekkende meter. Bij de hogere heg-
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gen, zoals bijvoorbeeld rond de boomgaard, werden de struiken in twee rijen op ruimere 
afstand van elkaar, zo’n 50 centimeter, gepoot. De struiken konden daardoor wat meer 
uitgroeien. Soms werd als afscheiding een snel groeiend singeltje van els en later weg te 
kappen struiken geplant.57
De aanleg van boomgaard, moestuin en siertuin was een zaak van de pachters. Voor de 
aanplant van fruitbomen konden zij terugvallen op een advies van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij.58 De moestuin werd veelal naar eigen inzicht aangeplant. Groen
ten en kruiden waarmee men van oudsher vertrouwd was, maakten het leeuwendeel uit 
van hetgeen werd verbouwd.59
Als aanzet voor de siertuin kregen de boeren van de Directie van de Wieringermeer 25 
grove sierheesters.60 De Directie hoopte dat de boeren hun siertuinen zouden afstem
men op het landschap van het nieuwe land en zo zouden inrichten dat er weinig onder
houd nodig was:

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

De Directie van de Wieringermeer dacht bij de vormgeving van de siertuin in de Noord- 
oostpolder niet aan nieuwe versies van de drie traditionele boerentuintypen. Ze voelde 
dus geenszins voor een ‘versierde' nutstuin, noch voor boerentuinen in een formele of 
een landschapsstijl.62 Ook de aanleg van tuinen die bij stadswoningen of villa’s gebrui
kelijk waren, kon haar instemming niet wegdragen. De ideale siertuin in de Noordoost- 
polder diende een duidelijk polderkarakter te dragen. Inspiratie daarvoor kon worden 
opgedaan in de Wieringermeer, waar vele boerderijen van ‘mooie' en grote poldertuinen 
waren voorzien.63
In een schrijven aan de pachters van de uitgifte 1949 constateerde het hoofd van de 
Sociaal-economische Afdeling Minderhoud eind oktober 1950 dat een aantal tuinen er 
weliswaar behoorlijk uitzag, maar ook dat velen “de toets van een gematigde critiek” 
niet konden doorstaan. Aangezien de verantwoorde aanleg van een tuin “bijzondere 
vakbekwaamheid” vereiste, had de Directie besloten een tuinarchitect aan te trekken 
die de pachters voorlichting kon geven.64 Eind januari 1951 deelde men de boeren mede 
dat ze voortaan adviezen konden inwinnen bij tuinarchitect J. Meijers, die enkele dagen 
per week zitting zou houden in het kantoor van de Bouwkundige Afdeling te Emmel- 
oord.6S
De in Dordrecht woonachtige Meijers maakte deel uit van het Tuinarchitectenbureau 
Buys-Meijers (later Buys-Meįjers-Warnau) te ’ s-Hertogenbosch, maar verrichtte op per
soonlijke titel werkzaamheden voor de Directie.66 Hij beschouwde “het ontwerpen van 
een aanvaardbare en aesthetisch verantwoorde erfsituatie voor iedere pachter afzonder-
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Een siertuin zoals de Directie van de 
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan 
de Lindeweg ten zuidwesten van Luuelgeest 
(bedrijf E. van de Deen),juni 1955 
(foto Van Wijk).

lijk” als zijn primaire polderactiviteit.67 Vandaar dat hij zijn werkzaamheden ook niet 
beperkte tot advisering omtrent de aanleg van boerentuinen. Dit was zeer tegen de zin 
van de Afdeling Bebossing en Beplanting, die meende dat de tuinarchitect zich te ruime 
bevoegdheden aanmatigde. Landschapsarchitect Kelder, die aan deze afdeling verbon
den was, beklaagde zich er dan ook al medio 1951 over dat Meijers zich in toenemende 
mate bemoeide met de indeling van erven, de beplanting van singels en de aanplant van 
fruitbomen.68
De gerezen problemen kwamen voort uit het feit dat Meijers bij de aanvang van zijn 
werkzaamheden geen heldere taakomschrijving had gekregen. Het leek de directiever
gadering in oktober 1951 dan ook raadzaam alsnog tot zo’n omschrijving te komen. Zo 
kon ook het aantal dagen dat de tuinarchitect in de Noordoostpolder geacht werd door 
te brengen beter worden vastgesteld.69 A.G. Lindenbergh, die belast was de leiding van 
de Onderafdeling Domeintoezicht, stelde daarop voor de indeling van de erven toe te 
vertrouwen aan een nog op te richten commissie en de werkzaamheden van Meijers te 
beperken tot adviezen over de wijze waarop pachters “een nette boerentuin” konden 
aanleggen. Door Meijers een strak afgebakende taak te geven, kon tevens flink worden 
bespaard op de uitgaven die met zijn werkzaamheden waren gemoeid.70 
De directievergadering kon zich in de strekking van Lindenberghs rapport vinden, 
maar vond wel dat Meijers in de voorgestelde commissie zitting moest hebben.71 Op 18 
februari 1952 kwam de ‘Commissie voor de indeling van boerderijerven’ voor het eerst
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bijeen. Aanwezig waren domeinopziener A. de Groene, rijkstuinbouwconsulent ir J.J. 
Pettinga, houtvester in de Noordoostpolder ir L.W. Wilmes, boerderij-architect No- 
back, Kelder en Lindenbergh. De laatste trad op als voorzitter en zette beknopt de werk
wijze uiteen:

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

A.G. Lindenbergh, 7 oktober 1949
(JotoJ. U. Potuyt). Begin 1953 werd de werkwijze van de commissie enigszins vereenvoudigd. De leden be

sloten zich tijdens hun vergaderingen niet meer te buigen over ieder boerenerf, maar 
zich alleen nog bezig te houden met het ontwerpen van erfindelingen voor elk type uit 
te geven bedrijf. L. H. Bos, tekenaar in dienst van de Directie van de Wieringermeer, 
moest daarna de erfindeling voor elk afzonderlijk bedrijf in kaart brengen. Zijn tekenin
gen werden vervolgens op een aantal nader te bepalen dagen met de pachters besproken. 
Op diezelfde dagen kon Meijers in de polder zitting houden om de boeren advies te ge
ven over de aanleg van een siertuin.73
Bos had vanaf het begin van Meijers’ bezigheden in de polder vele hand- en spandiens
ten verleend aan de tuinarchitect. Door de taakafbakening van Meijers kwam er ten dele 
een einde aan die ondersteuning. Bos mocht de door Meijers gemaakte tuinontwerpen 
nog wel uitwerken, maar voor verdere diensten werd hij niet meer beschikbaar gesteld. 
De tuinarchitect zelf werd te verstaan gegeven dat zijn wens om ingeschakeld te worden 
bij het ontwerpen van algemene beplantingen in de polder “voorshands niet voor ver
wezenlijking vatbaar” was. Ook liet deWieringermeerdirectie Meijers weten dat hij dui
delijk onderscheid diende te maken tussen zijn jaarlijkse ontwerparbeid voor de nieuw 
uit te geven bedrijven en zijn andere vormgevingsactiviteiten, zoals het aanpassen van 
reeds bestaande siertuinen. Alleen de eerstgenoemde activiteit verrichtte hij in opdracht 
van de Directie en brachten voor de polderboeren geen kosten met zich mee. De overige 
werkzaamheden werden als particuliere opdrachten beschouwd.74 
Door de werkzaamheden van de Commissie voor de indeling van boerderijerven en de 
nauwkeurige omschrijving van de adviseringstaak van de tuinarchitect nam het aantal 
dagen dat Meijers in de Noordoostpolder actief was gestaag af. In 1951 verbleef hij twee 
à drie dagen per week in de polder, na 1955 niet meer dan drie à vier dagen per jaar.75
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De ontwerparbeid voor de erven van enkele staatsboerderijen76 werd in 1955 door Van 
Eck toevertrouwd aan de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys, die grote bekend
heid genoot door de voorbeeldtuinen die ze in Dedemsvaart aanlegde.77 De bouwkun
dige was met Ruys in contact gekomen door haar lidmaatschap van de architectengroep 
‘de 8’, die nauw betrokken was bij de planvorming en -realisering van het polderdorp 
Nagele. Met de opdracht aan Ruys werd afgeweken van de 'normale' gang van zaken 
bij de erfaanleg van staatsbedrijven. Gewoonlijk lagen zowel het ontwerp voor de erf- 
indeling als de keuze van het plantmateriaal en de aanleg van singels en heggen geheel in 
handen van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Wieringermeerdirectie.78
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datum 23-7-2020 
dossiercode 20200723-37-23898

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,

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



•^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 Nader te bepalen 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 slrucluurdiversileil
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 m3Zjaar. 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 watertoet.s@.zuiderzeeland.nlof per telefoon op telefoonnummer 0320 274911. Ook is het mogelijk 
de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

www.dewatertoets.nl
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VERZONDEN

Geachte heer De Jong,

Op 24 maart 2021 ontvingen wij uw verzoek om advies in het kader van 
vooroverleg. U wilt advies over het bestemmingsplan voor Landelijk gebied, 
Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil. In deze brief geven wij ons advies in het 
kader van de watertoets.

Algemeen
De legalisatie van de bestaande bedrijfsvoering en het omzetten naar een 
bedrijfsbestemming met uitbreidingsmogelijkheid wordt geregeld met het 
voorliggende bestemmingsplan. In het kader van de watertoets is de korte óf 
normale procedure van toepassing.

Positief wateradvies na aanpassing
De gewenste ontwikkeling heeft 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 initiatiefnemer onderstaande informatie te verwerken in de 
waterparagraaf. Bij voorkeur ontvangen wij de aangepaste waterparagraaf nog 
vóór het ter inzage gaan van het ontwerpbestemmingsplan.
Deze brief is dan een positief wateradvies.

Algemeen
Op basis van de aangeleverde informatie over de ontwikkeling is nog niet 
duidelijk of de korte of normale procedure van toepassing is voor de 
watertoets. Als de toename in verharding sinds 2013 groter of gelijk is aan 
2.500 m2 is de normale procedure aan de orde (zie Voldoende water).
» Opnemen welke procedure voor de watertoets van toepassing is (na 

bepaling toename in verharding sinds 2013).
» Opnemen als sprake is van de normale procedure: Een (beknopte) 

weergave van de wet- en regelgeving en beleid voor water. Voor 
voorbeeldteksten kan een nieuwe digitale watertoets uitgevoerd worden.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad T (0320) 274 911
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad watertoets@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl



Voldoende water
Wateroverlast
Gesteld wordt dat geen sprake is van een compensatieopgave. De toename in 
verharding wordt echter niet gekwantificeerd zodat de juistheid van de 
conclusie niet beoordeeld kan worden. Alle verharding die sinds 2013 is 
toegevoegd dient meegenomen te worden bij de toename in verharding door 
voorliggend bestemmingsplan.
» Toevoegen: de ontwikkeling is gelegen in landelijk gebied, kwantificering 

van de toename in verharding door voorliggend bestemmingsplan, 
kwantificering van de toename in verharding sinds 2013 (zie bijlage 
Luchtfoto), conclusie totale toename verharding geeft wel óf geen 
compensatieopgave.

» Als compensatie aan de orde is opnemen: bergingsnorm, grootte, locatie 
en wijze van compensatie. Dit voor zover locatie en wijze van compenseren 
al bekend is, zo niet dan vermelden dat dit nog wordt bepaald.

» De waterparagraaf zo mogelijk aanvullen met een tekening die de beoogde 
ligging en wijze van compensatie aangeeft.

» Opnemen bij onderdeel wateroverlast: 'De beleidsregel 'Compensatie 
toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 2013 door het 
waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling van de 
beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het 
referentiekader geworden, oftewel de nulsituatie. De compensatieplicht 
geldt zodanig voor de netto toename van het verhard oppervlak sinds 
begin 2013.'

Goed functionerend watersysteem
» Verwerken: De aanleg van de kavelsloten dateert van de periode van 

inrichting en verkaveling van het Flevolandse landelijke gebied. Daarvoor 
zijn destijds geen vergunningen door de rechtsvoorganger van het 
waterschap afgegeven.

Schoon water
In de tekst is vermeld dat de nieuwe watergang wordt aangesloten op de 
bestaande watergangen. Gerelateerd: De watergang rondom het erf van 
huisnummer 21 in figuur 2.5 is bestaand, maar komt niet terug in figuur 2.4 
van de huidige situatie.
» Graag controleren of de zinsnede correct is, de nieuwe watergang komt 

nergens meer terug in de tekst.
» Wij vragen de huidige watergangen intekenen op de plattegrondtekening in 

figuur 2.4.

Vervolg voor initiatiefnemer
Wij vragen u de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor de 
planontwikkeling diverse meldings- en/of vergunningplichten bestaan voor 
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-00436. 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,

m ^

C
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1 INLEIDING

In opdracht van Firma Van der Wal is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV divers bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil.

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek betreft de voorgenomen ontwikkelingen op de locatie. Het 

onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse, 

teneinde vast te kunnen stellen, of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde 

ontwikkelingen.

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten
Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht;

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm 

(NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”.

Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend 

adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 

eigenaar van de onderzoekslocatie.

1.2 Indeling rapportage
In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens 

komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage 

wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies en 

aanbevelingen.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 3 van 13
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2 VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 

ingewonnen uit de volgende bronnen:

- informatie van de opdrachtgever;

- informatie van het bodeminformatiesysteem van de provincie Flevoland;

- interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten;

- interpretatie van tekeningen van de huidige en toekomstige situatie;

- een locatie inspectie.

2.2 Bekende gegevens

De onderzoekslocatie aan de Noordermiddenweg 19 en 21 is gelegen in een agrarisch gebied, ten zuiden 

van de woonkern van Creil. De te onderzoeken locatie staat kadastraal bekend als: gemeente 

Noordoostpolder, sectie F, nummers 1885 en 1488. Uit oud kaartmateriaal (topotijdreis.nl) blijkt, dat 

omstreeks 1974 de eerste bebouwing op het terrein is gerealiseerd.

Op het adres is Firma Van der Wal gesitueerd, gespecialiseerd in de inVverkoop en transport van 

agrarische producten (fourage en kunstmest). De grond is momenteel bestemd voor agrarisch gebruik. 

Middels een wijziging van het bestemmingsplan zal het gebruik worden aangepast, aan het huidige 

bedrijfsmatige gebruik. Tevens zal op het terrein mogelijkerwijs in de nabije toekomst een nieuwe loods 

(1.057 m2) worden gerealiseerd. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van circa 14.500 m2. 

Het terrein rondom de bebouwing, bestaande uit kantoren, loodsen en bedrijfswoningen, is grotendeels 

verhard met asfalt en stelcon. De loodsen zijn (voornamelijk) in gebruik als opslag van fourage en 

kunstmest. In de meest westelijk gelegen loods is een werkplaats aanwezig. Aan de westzijde van de 

meest zuidelijk gelegen loods is een bovengrondse opslag van brandstoffen aanwezig (geweest). Deze is 

recentelijk deels verplaatst naar de oostzijde, van de centraal gelegen loods. Twee loodsen bevatten 

asbestverdachte dak- en wandbeplating.

Uit informatie van het bodeminformatiesysteem van de provincie Flevoland (omgevingsrapport) blijkt, dat 

tevens melding wordt gemaakt van een ondergrondse dieseltank en bestrijdingsmiddelenopslag (vanaf 

1987). De huidige eigenaar heeft echter geen informatie over de situering van deze (voormalige) 

verdachte locaties. Ook uit navraag bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek blijkt, geen 

aanvullende informatie bekend te zijn over (de locatie van) deze milieuverdachte locaties.

Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn de milieuverdachte locaties betreffende de bovengrondse 

opslag van brandstoffen ^100 m2) en de werkplaats (circa 200 m2, waar onder andere 

sleutelwerkzaamheden aan motorvoertuigen worden uitgevoerd) separaat onderzocht.

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 'Bodem - Landbodem' - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

Op basis van de beschikbare informatie (langdurige bedrijfsmatige gebruik) is voor het terrein uitgegaan 

van de onderzoeksstrategie van een verdachte, niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL).

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 4 van 13



Project

Projectnummer

Verkennend bodemonderzoek Noordermiddenweg 19 en 21, Creil 

200472

De locaties van de werkplaats en bovengrondse opslag van brandstoffen zijn afzonderlijk onderzocht, 

conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 

duidelijke verontreinigingskern (VEP). Het grondwateronderzoek voor het terrein is in combinatie met de 

milieuverdachte deellocaties (werkplaats en bovengrondse brandstoffenopslag) uitgevoerd.

In verband met de voormalige bestrijdingsmiddelenopslag op de locatie is het analysepakket van een 

tweetal mengmonsters van de bovengrond uitgebreid met OCB's (bestrijdingsmiddelen).

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm (NEN) 5707 en 5740), welke is gericht op een indicatieve 

beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een 

zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is.
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1 Algemeen
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc'. en protocol 2002: ‘Het nemen van 

grondwatermonsters'. Voor deze protocollen is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een 

procescertificaat (certificaatnummer: VB-079), welke is afgegeven door SGS Intron Certificatie BV.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde 

laboratorium Synlab te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 opgesomd.

Tabel 3.1: onderzoeksprogramma
Locatie Boringen Boorpuntnr. Aantal

analyses

Analysepakket

Noordermiddenweg 19 22 x boring tot 0,5 m-mv 1 t/m 29 4 standaardpakket grond

en 20 te Creil

(circa 14.500 m2)

7 x boring tot 2,0 m-mv 1 standaardpakket grond + OCB’s

Werkplaats 3 x boring tot 1,0 m-mv 30 t/m 33 1 standaardpakket grond + OCB’s

(circa 200 m2) 1 x boring met peilbuis 1 standaardpakket grondwater

Bovengrondse 6 x boring tot 1,0 m-mv 26 t/m 28 1 minerale olie + BTEXN

brandstoffenslag

^100 m2)

2 x boring met peilbuis 34 t/m 36* 1 standaardpakket grondwater

Toelichting op tabel:
m -mv:
Standaardpakket grond: 

Standaardpakket grondwater:

3.2 Veldwerkzaamheden
Het veldwerk is uitgevoerd op 10 december 2020 (plaatsen boringen en peilbuizen) door de heer D.M. 

Reitsema en de heer E. Rijpstra (monsternemer in opleiding). De peilbuizen zijn bemonsterd door dhr. B. 

Keukens, op 17 december 2020. De locaties van de boringen en peilbuizen staan weergegeven op de 

situatietekeningen (bijlage 2). Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, 

welke zijn opgenomen als bijlage 3. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen 

zijn beschreven in paragraaf 4.1.

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op- 

water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de 

mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit 

iedere boring grondmonsters genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, 

aanwezigheid bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd.

meter minus maaiveld;
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 
minerale olie, PCB’s;
metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
(18 verbindingen), minerale olie

zeer recentelijk heeft een verplaatsing van bovengrondse opslag plaatsgevonden en 
zijn twee aanvullende boringen en een peilbuis uitgevoerd. In eerste instantie zijn de 
boringen alleen zintuiglijk beoordeeld.
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3.3 Chemisch-analytisch onderzoek
De samenstelling van de analysepakketten is als volgt:

Standaardpakket grond:

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK);

- PCB's (Polychloorbifenyl);

- minerale olie (GC).

Aanvullend:

- OCB's (bestrijdingsmiddelen);

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN).

Standaardpakket grondwater:

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN);

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;

- minerale olie (GC).

3.4 Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 

toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 

interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor 

grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid.

Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven:

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond)

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-specifieke 

bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde gehalten van de 

parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden.

Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater)

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De 

streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of 

detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in de 

streefwaarden geïntegreerd.

Tussenwaarden (T)

De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 

interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 

waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient A (interventiewaarde) gehanteerd te worden.

Interventiewaarden (I)

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake 

is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 

m3 of voor grondwater een bodemvolume van 100 m3 overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden.
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In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval 

van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid 

en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte 

aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.

Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in de 

tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte.

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie 

van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een somparameter 

beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd te 

worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- of 

streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 

toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 

significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden 

detectiegrenzen behandeld.
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4 RESULTATEN

4.1 Zintuiglijke waarnemingen

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. Er is 

sprake van een relatief heterogene bodemopbouw. De bovengrond (tot 0,5 m-mv) bestaat deels uit klei en 

zand. De ondergrond (van 0,5 tot 3,0 m-mv) bestaat uit afwisselende klei-, veen- en zandlagen. Voor een 

beschrijving van de bodemopbouw op boorpuntniveau, wordt naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3 

verwezen.

Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bodem een bijmenging met bodemvreemde materialen 

waargenomen, welke zou kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De 

waarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.1: overzicht bijmengingen in de bodem

Boring Diepte (m-mv.) Bijmenging

12 0,00 - 0,50 Puin (matig)

16 0,00 - 0,20 Puin (zwak)

19 0,00 - 0,50 Puin (brokken)

22 0,00 - 0,50 Puin (sterk), asbetverdacht plaatmateriaal (scherf golfplaat)

23
0,15 - 0,30

0,30 - 0,65

Puin (matig)

Puin (resten)

24a 0,25 - 0,60 Puin (matig)

25 1,10 - 2,00 Verdachte geur (brandstof, passieve waarneming)

26 0,15 - 1,00 Verdachte geur (brandstof, passieve waarneming)

30 0,30 - 0,60 Puin (sterK)

31 0,30 - 0,40 Baksteen (uiterst)

32 0,30 - 0,70 Puin (sporen)

Bij het samenstellen van de (meng)monsters voor analyse, is rekening gehouden met de bodemvreemde 

materialen en meest verdachte bodemlagen. De bodemlagen met een verdachte brandstofgeur zijn 

separaat bemonsterd, met behulp van een steekbus.

Zoals uit tabel 4.1 blijkt, is op de locatie op diverse locaties een bijmenging met ondefinieerbaar puin in de 

bodem waargenomen. Het voorkomen van ondefinieerbaar puin in de bodem dient als indicator voor de 

mogelijke aanwezigheid van asbest te worden beschouwd. Tevens is op de locatie een tweetal loodsen 

met asbestverdachte dak- en wandbeplating aanwezig. Met name ter plaatse van de westelijk gelegen 

loods zijn beschadigingen aan de wandbeplating waargenomen. Nabij deze loods is op het maaiveld (nabij 

boring 19) en ter plaatse van boring 22 (0,0-0,5 m-mv) asbestverdacht materiaal aangetroffen. Vooralsnog 

is, op verzoek van de opdrachtgever, geen verkennend asbestonderzoek (conform NEN 5707) uitgevoerd.

In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven.

Tabel 4.2: resuļtaten van metingen aan het grondwater _______________ ______________ ____________
Peilbuis nr. Filterdiepte (m-mv) Grondwaterstand

(m-mv) pH-waarde ( -/-) Troebelheid
(NTU)

EC
(ijS/cm)

26 1,2 - 2,2 0,50 7,3 80,1 920
32 2,0 - 3,0 1,30 7,0 22,3 990
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De gemeten waarden in het grondwater wijken, met uitzondering van een verhoogde NTU (M0), niet af 

van de waarden welke onder de natuurlijke omstandigheden verwacht kunnen worden. Een nader 

onderzoek naar de verhoogde NTU (M0) wordt niet noodzakelijk geacht. De verhoogde troebelheid is 

mogelijk het gevolg van de aanwezige veenlagen.

4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 

opgesomd.

Tabel 4.3: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)______

(Meng)monster 
(traject m -mv) Boringen

Parameters

> achtergrondwaarde 
« tussenwaarde 

(licht verontreinigd)

> tussenwaarde 
« interventiewaarde 
(matig verontreinigd)

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd)

Terrein

MM1 (0,00-0,50) 01,05, 06, 08 - - -

M2 (0,00-0,20) 16 Lood (54,9), zink (175) - -

MM3 (0,00-0,50) 19, 22 DDD (0,028), aldrin, 
dieldrin, endrin (0,021) - -

MM4 (0,15-0,60) 23, 24a Koper (49,5) 
Minerale olie (300)) - -

M5 (1,10-1,30) 25 - - -

Bovengrondse brandsŕofopslag

M6 (0,50-0,70) 26 - - -

Werkplaats

MM7 (0,10-0,30) 30, 31, 33 - - -
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4.3 Analyseresultaten grondwater
De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 opgesomd.

Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 11 22

METALEN
barium 120 * 120 *
cadmium •0.20 •0.20
kobalt 3.4 •2
koper •2.0 •2.0
kwik •0.05 •0.05
lood •2.0 •2.0
molybdeen •2 •2
nikkel 51 ** 18 1 *
zink 42 12

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen •0.2 •0.2
tolueen •0.2 •0.2
ethylbenzeen •0.2 •0.2
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a

styreen •0.2 •0.2
naftaleen •0.02 a •0.02 a

interventie factor vluchtige 
aromaten 0.0002 0.0002

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ^0.2 •0.2
1,2-dichloorethaan •0.2 •0.2
1,1-dichlooretheen •0.1 a •0.1 a

trans-1,2-dichlooretheen •0.1 -- •0.1 --
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a

dichloormethaan •0.2 a •0.2 a

1,1-dichloorpropaan •0.2 -- •0.2 --
1,2-dichloorpropaan •0.2 -- •0.2 --
1,3-dichloorpropaan •0.2 -- •0.2 --
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42 0.42
tetrachlooretheen •0.1 a •0.1 a

tetrachloormethaan •0.1 a •0.1 a

1,1,1-trichloorethaan •0.1 a •0.1 a

1,1,2-trichloorethaan •0.1 a •0.1 a

trichlooretheen •0.2 •0.2
chloroform •0.2 •0.2
vinylchloride •0.2 a •0.2 a

tribroommethaan •0.2 •0.2

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 •50 •50

Monstercode en monstertraject
1 13374600-001 1 Pb 26: 120-220
2 13374600-002 2 Pb 32: 200-300

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, 
Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

**ļ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de streefwaarde te zijn.

b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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4.4 Interpretatie onderzoeksresultaten
Tijdens de veldwerkzaamheden is ter plaatse van diverse boringen een bijmenging met ondefinieerbaar 

puin waargenomen. Tevens is op de locatie een tweetal loodsen met asbestverdachte dak- en 

wandbeplating aanwezig. Met name ter plaatse van de westelijk gelegen loods zijn beschadigingen aan de 

wandbeplating waargenomen en is asbestverdacht materiaal op het maaiveld en in de bodem 

aangetroffen. Vooralsnog is, op verzoek van de opdrachtgever, geen verkennend asbestonderzoek 

(conform NEN 5707) uitgevoerd.

De analyseresultaten van de samengestelde mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn als volgt 

samen te vatten:

- In monster M2 (boring 16; 0,0-0,2 m-mv) zijn voor lood en zink gehalten boven de achtergrondwaarde 

gemeten;

- In mengmonster MM3 (boring 19 en 22; 0,0-0,5 m-mv) zijn voor DDD en aldrin, dieldrin, endrin 

(OCB's, bestrijdingsmiddelen) gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond;

- In mengmonster MM4 (boring 23 en 24a; 0,15-0,60 m-mv) zijn voor koper en minerale olie gehalten 

boven de achtergrondwaarde gemeten.

De licht verhoogd gemeten gehalten in de grond zijn vermoedelijk te relateren aan de bijmenging met 

bodemvreemde materialen (puin) en het langdurige (bedrijfsmatige) gebruik van de locatie. In de overige 

samengestelde (meng)monsters zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten (t.o.v. 

de achtergrondwaarde) aangetoond. De (passieve) geurwaarnemingen betreffende de mogelijke 

verontreiniging met brandstoffen (boring 25 en 26) zijn analytisch niet bevestigd.

In het geanalyseerde grondwatermonster, ter plaatse van peilbuis 26, zijn voor barium en nikkel 

concentraties boven de streefwaarde aangetoond. In het geanalyseerde grondwatermonster, ter plaatse 

van peilbuis 32, is tevens voor barium een concentratie boven de streefwaarde aangetoond. Voor nikkel is 

een concentratie boven de tussenwaarde gemeten. Formeel gezien overschrijdt de gemeten concentratie 

aan nikkel het criterium van nader onderzoek. Overwogen kan worden om in eerste instantie een 

herbemonstering van de peilbuis 26 uit te laten voeren. Aangezien er in de grond geen sprake is van 

verhoogde gehalten met barium en nikkel, zijn deze concentraties mogelijk van nature aanwezig. Ook zou 

sprake kunnen zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de 

peilbuizen. De concentratie kan na verloop van tijd afnemen bij verdere stabilisatie van het 

bodemevenwicht. Derhalve is de zin van een aanvullend onderzoek naar de gemeten concentratie aan 

nikkel in deze fase arbitrair.

4.5 Toetsing hypothese
Op basis van de licht gemeten gehalten in de grond en de licht tot matig verhoogd gemeten concentraties 

in het grondwater tijdens het verkennend bodemonderzoek dient de hypothese ‘verdacht' voor alle 

deellocaties te worden aangenomen.
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5 CONCLUSIES EN ADVIES
Op de locatie is op diverse locaties een bijmenging met ondefinieerbaar puin waargenomen. Tevens is ter 

plaatse van een tweetal loodsen asbestverdachte dak- en wandbeplating aanwezig. Het voorkomen van 

ondefinieerbaar puin in de bodem dient als indicator voor de mogelijke aanwezigheid van asbest te 

worden beschouwd. Met name ter plaatse van de westelijk gelegen loods zijn beschadigingen aan de 

wandbeplating waargenomen en is asbestverdacht materiaal op het maaiveld en in de bodem 

aangetroffen.

Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de samengestelde mengmonsters van de boven- en ondergrond 

hoogstens voor lood, koper, zink, minerale olie en OCB's licht verhoogde gehalten zijn gemeten. De licht 

verhoogd gemeten gehalten in de grond zijn vermoedelijk te relateren aan de bijmenging met 

bodemvreemde materialen (puin) en het langdurige (bedrijfsmatige) gebruik van de locatie. Passieve 

geurwaarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden betreffende de mogelijke verontreiniging met 

brandstoffen zijn analytisch niet bevestigd.

In de geanalyseerde grondwatermonsters zijn voor barium en nikkel licht verhoogde concentraties 

aangetoond. Tevens is een voor nikkel een matig verhoogde concentraties gemeten.

Algehele conclusie

» Formeel gezien overschrijdt de gemeten concentratie aan nikkel in het grondwater het criterium van 

nader onderzoek. Overwogen kan worden om in eerste instantie een herbemonstering van de peilbuis 

uit te laten voeren. Aangezien er in de grond geen sprake is van verhoogde gehalten aan nikkel, zijn 

deze concentraties mogelijk van nature aanwezig. Ook zou sprake kunnen zijn van een (nog) niet 

volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. Derhalve is de zin van een 

aanvullend onderzoek naar de gemeten concentratie aan nikkel in deze fase arbitrair. Uiteraard is dit 

ter beoordeling van de bevoegde instantie(s);

» Geadviseerd wordt aanvullend een asbestonderzoek (conform NEN 5707) uit te laten voeren. Dit in 

verband met de aanwezigheid van ondefinieerbaar puin, asbesthoudende dak- en wandbeplating en 

de lokaal aangetroffen asbestverdachte materialen op en in de bodem. Mogelijk is sprake met een 

verontreiniging met asbest.
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BIJLAGE 2:

OVERZICHT LOCATIE EN SITUERING MONSTERNAMEPUNTEN





BIJLAGE 3:

PROFIELBESCHRIJVINGEN



1 groenstrook, maaiveld

1

2

3

100
zand, matig fijn, zwak siltig, matig a 
humeus, donker bruin, ow: geen, 
edelman

50
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal ffi 
creme, grijs, ow: geen, edelman

0
veen, mineraalarm, neutraal zwart, ffi 
ow: geen, edelman

4

-100

type grondboring 
datum 10-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

meetpunt 1 
24356970

meetpunt 1 
24356971

2 gazon, maaiveld
0

klei, matig siltig, matig humeus, „ ffi 
donker grijs, ow: geen, matig zand, 
matig schelpen, edelman

-50

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

--wĚài 1

0

50

3
j\-jjj
j

11
0

50

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

gazon, maaiveld
0

zand, matig fijn, sterk siltig, matig a 
humeus, neutraal bruin, grijs, ow: 
geen, zwak schelpen, edelman

-50

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



4 klinker, maaiveld

50

type grondboring 
datum 10-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
zand, matig grof, zwak siltig, ow: 
geen, volledig beton, edelman

zand, matig grof, zwak siltig, licht 
grijs, ow: geen, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, creme, ow: 
geen, edelman

0

a
A
-8

ffi
-20

ffi
-50

5 tuin, maaiveld
0

50

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
zand, matig fijn, matig siltig, zwak a 
humeus, neutraal grijs, ow: geen, 
zwak schelpen, edelman

-50

6
0

50

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

grind, maaiveld
0

zand, matig fijn, matig siltig, zwak s 
humeus, neutraal grijs, ow: geen, 
zwak schelpen, edelman

-50

meetpunt 6 
24356972

meetpunt 6 
24356973

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



7 , maaiveld
0

50

100

150

200

I
J

1

2

3

0
zand, matig grof, zwak siltig, licht a 
grijs, ow: geen, edelman

-50
zand, matig fijn, zwak siltig, licht ffi 
grijs, ow: geen, edelman

-100
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal ffi 
grijs, ow: geen, edelman

-150
zand, matig fijn, matig siltig, zwak ffi 
humeus, donker grijs, zwart, ow: 
geen, resten schelpen, resten veen, 
edelman

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

-200
meetpunt 7 
24334490

8 beton, maaiveld
0

50

0
ow: geen, volledig beton, edelman a

à5

---------------------------------------------------------------  -15
zand, matig grof, zwak siltig, a
neutraal creme, ow: geen, edelman

--------------------------------------------------------------- -45
type grondboring 

datum 1 0-1 2-2020 
boormeester Dennis Reitsema

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal a 
grijs, creme, ow: geen, zwak 
schelpen, edelman

-65

9

2

3

4

5

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

gazon, maaiveld

--------------------------------------------------------------- 0
zand, matig fijn, sterk siltig, matig a 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
edelman

---------------------------------------------------------------  -80
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal ffi 
creme, grijs, ow: geen, edelman

---------------------------------------------------------------  -120
veen, mineraalarm, neutraal zwart, ffi 
ow: geen, edelman

-200

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



weiland, maaiveld10

50

type grondboring 
datum 10-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijs, ow: geen, matig 
schelpen, edelman

0

a
0

-50

11 beton, maaiveld
0

50

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
ow: geen, volledig beton, edelman a

^5

-15
zand, matig fijn,sterk siltig, zwak ffi 
humeus, ow: geen, edelman

-50

12
0

50

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

erf, maaiveld

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
matig puin En Bestratingspuin, 
edelman

0

m
a
-50

m eetpunt 1 2 
24334489

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



13
0

50

100

150

200

1

2

3

4

type grondboring 
datum 10-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

klei, matig siltig, matig humeus, „ a 
donker grijs, ow: geen, matig zand, 
edelman

-50
klei, matig siltig, neutraal creme, ffi 
grijs, ow: geen, matig schelpen, 
matig zand, edelman

gazon, maaiveld
0

-150
veen, mineraalarm, neutraal zwart, ffi 
ow: geen, edelman

-200

14 asfalt, maaiveld
0

50

type
datum

boormeester

1 1

L Ē
grondboring 
1 0-1 2-2020 
Dennis Reitsema

0
ow: geen, volledig asfalt, edelman a

(2

-2
ow: geen, volledig beton, edelman a

(17

-17
zand, matig fijn, matig siltig, zwak a 
humeus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, resten grind, resten schelpen, 
edelman

-50
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, resten schelpen, 
edelman

-65

15 beton, maaiveld
0

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
ow: geen, volledig beton, edelman a

à5

---------------------------------------------------------------  -15
zand, matig grof, zwak siltig, a
neutraal creme, ow: geen, edelman

-65

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



16 gazon, maaiveld

type grondboring 
datum 10-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker bruin, grijs, ow: geen, zwak 
puin, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, neutraal grijs, bruin, ow: 
geen, edelman

0

a
A
-20

ffi
-50

17 beton, maaiveld

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0

50

0
ow: geen, volledig beton, edelman a

^5

-15
zand, matig fijn, sterk siltig, donker ffi 
grijs, ow: geen, resten schelpen, 
edelman

-65

0

50

type
datum

boormeester

18

grondboring 
1 0-1 2-2020 
Dennis Reitsema

asfalt, maaiveld
0

ow: geen, volledig asfalt, edelman a

---------------------------------------------------------------  -2
ow: geen, volledig beton, edelman a

-17
zand, matig fijn, matig siltig, zwak a 
humeus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, resten beton, resten schelpen, 
edelman

-50
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, resten schelpen, 
edelman

-65

19 erf, maaiveld

J
J
J

50

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak a 
humeus, neutraal bruin, creme, ow: 
geen, brokken puin, edelman

-50
Foto 3 en 4 schade aan beplating en 
ligt op de grond eronder 2 meter 
verder als boring nummer19

meetpunt 1 9 
24334477

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



meetpunt 1 9 
24334478

meetpunt 1 9 
24334479

meetpunt 19 
24334480

20
0

50

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

erf, maaiveld

--------------------------------------------------------------- 0
zand, matig fijn, matig siltig, zwak a 
humeus, neutraal creme, grijs, ow: 
geen, edelman

-50

meetpunt 20 
24334481

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



21 beton, maaiveld

100 -

type
datum

boormeester

ra;
2

grondboring 
09-1 2-2020 
Bob Keukens

volledig beton, betonboor

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beige, ow: geen, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
matig puin, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
edelman

-^0 

ffi 

- -20

ffi
Á

- -40

ffi

0 0

50

- 3

-100

22 , maaiveld

0

50

J

J
J
J1- - - - - -

n
1 2

---------------------------------------------------------------  0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak ffi 
humeus, neutraal bruin, grijs, ow: 
geen, sterk puin, resten 
asbestverdacht Golfplaat , edelman

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

meetpunt 22 
24334482

meetpunt 22 
24334483

m eetpunt 22 
24334484

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



meetpunt 22 
24334485

meetpunt 22, laag 0-50, bijz. asbestverdacht 
24334492

23
-

1 0m
m

type
datum

boormeester

grondboring 
10-1 2-2020 
Dennis Reitsema

beton, maaiveld

ow: geen, volledig beton, edelman

zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donker creme, beige, ow: 
geen, matig puin, edelman

zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
resten puin, edelman

Geplaatst tussen de platen

0

a
Á5

- -15

ffi
Á

- -30

ffi
Á

- -65

0

50

24 beton, maaiveld

0

type
datum

boormeester

0
grondboring 
1 0-1 2-2020 
Dennis Reitsema

--------------------------------------------------------------- 0
ow: geen, volledig beton, edelman a

İ5
-15

zand, matig grof, zwak siltig, m
neutraal creme, bruin, ow: geen, 
edelman

-30
ow: geen, edelman, gestaakt ou de a
vloer?

-31

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



24 a beton, maaiveld
0

50

100

150

200

type
datum

boormeester

grondboring 
10-1 2-2020 
Dennis Reitsema

ow: geen, volledig beton, edelman a
-15

-15
zand, matig grof, zwak siltig, a
neutraal creme, bruin, ow: geen, 
edelman

-25
zand, matig grof, zwak siltig, zwak a 
humeus, neutraal bruin, grijs, ow: 
geen, resten textiel, matig puin, 
edelman

-60
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal a 
grijs, blauw, ow: geen, edelman

0

-130
veen, mineraalarm, neutraal zwart, ffi 
grijs, ow: geen, edelman

-200

25 beton, maaiveld

ow: geen, volledig beton, edelman ffi
^3

----------------------------------------------------------------  -13
klei, zwak zandig, matig humeus, ffl 
donker grijs, ow: geen, edelman

-50
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, edelman

-110
veen, mineraalarm, neutraal zwart, 
ow: geen, geur: verdacht, zwak,

a
©

0

6

4

5

-200

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



26 beton, maaiveld

120

220

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
creme, ow: geen, edelman

-15
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, geur: brandstof, 
sterk, matig schelpen, edelman

-100
neutraal zwart, aveen, mineraalarm 

ow: geen, resten schelpen, resten 
hout, edelman

0

2

8

3

9

4

5

6
--------------------------------------------------------- -200
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal ffi 
creme, ow: geen, edelman 
--------------------------------------------------------------- -220

type
datum

boormeester

peilbuis met 1 filter Geboord in een gat van de 
09-1 2-2020 betonplaten
Dennis Reitsema

meetpunt 26 
24334476

27 beton, maaiveld

0 0

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

ow: geen, volledig beton, edelman a
^4

-14
zand, matig fijn,sterk siltig, zwak ffi 
humeus, neutraal grijs, creme, ow: 
geen, resten schelpen, edelman

-50
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal 
grijs, blauw, ow: geen, edelman

-100

meetpunt 27 
24334473

meetpunt 27 
24334474

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



28 groenstrook, maaiveld

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijs, ow: geen, edelman

0

a
-50

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak ffi 
humeus, neutraal grijs, creme, ow: 
geen, resten schelpen, edelman

-60
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal a 
grijs, blauw, ow: geen, resten veen, 
edelman

-11 0
Zie foto stalen buis die uit de grond 
steekt is een ontluchting? Van een 
ondergrondse tank 10 meter uit de 
hoek loods

meetpunt 28 
24334475

29
0

50

100

150

200

type grondboring 
datum 1 0-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

weiland, maaiveld

--------------------------------------------------------------- 110
zand, matig fijn, zwak siltig, matig a 
humeus, donker bruin, ow: geen, 
matig schelpen, edelman

---------------------------------------------------------------  60
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
creme, grijs, ow: geen, matig 
schelpen, edelman

-10
veen, mineraalarm, neutraal zwart, a 
ow: geen, edelman

-90

30 beton, maaiveld

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Bob Keukens

2

3

0
volledig beton, betonboor 
---------------------------------------------- “

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
beige, ow: geen, edelman

-30
zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
sterk puin, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
edelman

a
a
-60

a
-100

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



31 beton, maaiveld

q:

100

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Bob Keukens

volledig beton, betonboor
-Ĩ8

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
beige, ow: geen, edelman

ow: geen, uiterst baksteen, edelman

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
edelman

- -30

ffi
Á0

- -40

ffi

0 0

50

- 2

-100

32 beton, maaiveld

200

300

2

3

4

0
volledig beton, betonboor

-10

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
beige, ow: geen, edelman

-30
zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak a 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
sporen puin, edelman

--------------------------------------------------------------- -70
zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, edelman

5

-150
veen, mineraalarm, neutraal zwart, a 
ow: geen, edelman

-230
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
beige, ow: geen, edelman

-300

type peilbuis met 1 filter 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Bob Keukens

33 beton, maaiveld

3

0
volledig beton, betonboor

!Ī0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal a 
beige, ow: geen, edelman

-30
zand, matig fijn,sterk siltig, zwak a 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
edelman

-100

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Bob Keukens

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



34 erf, maaiveld

i
0

50

^ 2

100

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal a 
grijs, creme, ow: geen, resten 
schelpen, edelman

0

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
resten schelpen, edelman

Tegen de muur geboord

-50

ffi

-100

meetpunt 34 
24334486

meetpunt 34 
24334487

200

300

35 , maaiveld

ow: geen, volledig beton, edelman ffi
à5

----------------------------------------------------------------  -15
zand, matig grof, zwak siltig, a
neutraal creme, ow: geen, edelman

-50
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal a 
grijs, ow: geen, edelman

veen, zwak zandig, neutraal zwart, a 
ow: geen, edelman

0

2

8
3

-120

4

5

6

-220
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal s 
creme, grijs, ow: geen, edelman

7

-300

type peilbuis met 1 filter 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

meetpunt 35 
24334488

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



erf, maaiveld36

1

2

type grondboring 
datum 09-1 2-2020 

boormeester Dennis Reitsema

0
zand, matig fijn,sterk siltig, zwak a 
humeus, donker grijs, ow: geen, 
resten schelpen, brokken klei, 
edelman

Tegen de muur geboord
-100

meetpunt 36, laag 0-100 
24334491

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek

projectcode

getekend conform

VO Noordermiddenweg 19 te Creil
200472
NEN 5104



PEILBUIS BORING OLIE OP WATER REACTIE

casing

filtergrind

filtertraject

grondwaterstand

bentoniet

bodemmonster, geroerd

bodem laag

grondwaterstand tijdens boren

bodemmonster, ongeroerd

bodem laag

Geen Zwak Matig Sterk Uiterst

GEUR INTENISTEIT

Geen Zeer zwak Zwak Matig Sterk

l i n ks= cm-maaiveld 

rechts= cmt NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g) 

ZAND, zandig (Z,z) 

LEEM, siltig (L,s) 

KLEI, kleiig (K,k) 

VEEN, humeus (V,h)

slib

MATE VAN BIJMENGING

zwak - (0-5/) 

matig - (5-15/) 

sterk - (1 5-50/) 

uiterst - (> 50/)

VERHARDINGEN GRADATIE ZAND

asfalt, beton, klinkers, tegels 
stelconplaat, ondoordringbare laag

uf = uiterst fijn (63-105 um) 
zf = zeer fijn (1 05-150 um) 
mf = matig fijn (150-210 um) 
mg = matig grof (210-300 um) 
zg = zeer grof (300-420 um) 
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG GRADATIE GRIND

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

'\f\z\f\r\r\r\

'v\rvrvrvrvr\

water

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (1 6-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector 
bv = bodemvocht 
ow = olie op water

Zeer sterk
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SYNLAB Analytics Ã Services B.V.
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Feike Visser
Singel 60
9001 XP GROU Blad 1 van 17

Uw projectnaam : VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
Uw projectnummer : 200472
SYNLAB rapportnummer : 13370215, versienummer: 1.

Rotterdam, 17-12-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 200472. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit 
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director

MN
RvA l Ū2B

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 2 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 8: 15-45
002 Grond (AS3000) M2 M2, 16: 0-20
003 Grond (AS3000) MM3 MM3, 19: 0-50, 22: 0-50
004 Grond (AS3000) MM4 MM4, 24 a: 25-60, 23: 15-30
005 Grond (AS3000) M5 M5, 25: 110-130

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja

droge stof gew.-Y S 84.2 78.8 79.0 83.6 25.8

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) Y vd DS S 2.4 4.4 2.4 2.0 48.1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) Y vd DS S 3.8 6.0 4.8 4.5 12 31

METALEN
barium mg/kgds S 21 40 54 30 110

cadmium mg/kgds S 0.22 0.32 0.23 0.23 •*0.2

kobalt mg/kgds S 2.3 3.2 2.6 2.5 2.5

koper mg/kgds S 6.7 12 11 26 <5

kwik mg/kgds S 0.08 0.06 0.07 0.07 <0.05

lood mg/kgds S 12 39 15 15 <10

molybdeen mg/kgds S •*0.5 •*0.5 •*0.5 •*0.5 •*0.5

nikkel mg/kgds S 6.5 9.0 7.7 7.6 6.4

zink mg/kgds S 46 93 62 60 23

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S •*0.01 •*0.01 <0.01 <0.01 0.03

fenantreen mg/kgds S 0.03 •*0.01 0.02 0.02 <0.02 41

antraceen mg/kgds S 0.01 •*0.01 <0.01 <0.01 <0.02 41

fluoranteen mg/kgds S 0.16 0.02 0.05 0.06 0.02

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09 •*0.01 0.03 0.05 •*0.03 41

chryseen mg/kgds S 0.07 •*0.01 0.03 0.03 <0.02 41

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06 0.01 0.03 0.03 <0.02 41

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10 0.01 0.04 0.04 •*0.02 41

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10 0.01 0.04 0.04 <0.02 41

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08 0.01 0.03 0.03 •*0.02 41

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.707 11 0.095 1) 0.284 1) 0.314 1) 0.169 11
(0.7 factor)

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen Mg/kgds S <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 Mg/kgds S <1 <1 3 41

PCB 52 Mg/kgds S <1 <1 C1.5 41

PCB 101 Mg/kgds S <1 <1.3 41

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOORTESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 Jįtnj.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 3 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 8: 15-45
002 Grond (AS3000) M2 M2, 16: 0-20
003 Grond (AS3000) MM3 MM3, 19: 0-50, 22: 0-50
004 Grond (AS3000) MM4 MM4, 24 a: 25-60, 23: 15-30
005 Grond (AS3000) M5 M5, 25: 110-130

Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 118 rig/kgds S <1 <1 <1

PCB 138 rig/kgds S <1 <1 <1

PCB 153 Mg/kgds S <1 <1 <1

PCB 180 Mg/kgds S <1

som PCB (7) (0.7 factor) Mg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT Mg/kgds S <1

p,p-DDT Mg/kgds S 4.2

som DDT (0.7 factor) Mg/kgds S 4.9 1)

o,p-DDD Mg/kgds S 2.0

p,p-DDD Mg/kgds S 4.9

som DDD (0.7 factor) Mg/kgds S 6.9 1)

o,p-DDE Mg/kgds S <1

p,p-DDE Mg/kgds S 11

som DDE (0.7 factor) Mg/kgds S 11.7 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)

Mg/kgds 23.5 1)

aldrin Mg/kgds S <1

dieldrin Mg/kgds S 3.7

endrin Mg/kgds S

som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor)

Mg/kgds S 5.1 1)

isodrin Mg/kgds S <1

som aldrin/dieldrin (0.7 
factor)

Mg/kgds 4.4 1)

telodrin Mg/kgds S <1

alpha-HCH Mg/kgds S <1

beta-HCH Mg/kgds S <1

gamma-HCH Mg/kgds S

delta-HCH Mg/kgds S <1

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Mg/kgds 2.8 1)

heptachloor Mg/kgds S <1

cis-heptachloorepoxide Mg/kgds S <1

trans-heptachloorepoxide Mg/kgds S <1

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)

Mg/kgds S 1.4 1)

alpha-endosulfan Mg/kgds S

hexachloorbutadieen Mg/kgds S <1

endosulfansulfaat Mg/kgds S <1

trans-chloordaan Mg/kgds S <1

cis-chloordaan Mg/kgds S <1

som chloordaan (0.7 factor) Mg/kgds S 1.4 1)

004 005

•«1.4

<1 <1.3

<1

<1 «1.3
4.9 1) 6.37

4)

4)

4)

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 įŕ^ «ľx»
CV?
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 4 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 8: 15-45
002 Grond (AS3000) M2 M2, 16: 0-20
003 Grond (AS3000) MM3 MM3, 19: 0-50, 22: 0-50
004 Grond (AS3000) MM4 MM4, 24 a: 25-60, 23: 15-30
005 Grond (AS3000) M5 M5, 25: 110-130

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Som
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) waterbodem

rig/kgds 38.4 11

som
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) landbodem

rig/kgds S 37 11

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds •*5 •*5 •*5 •*5 •*5

fractie C12-C22 mg/kgds •*5 •*5 •*5 •*5 12

fractie C22-C30 mg/kgds 7 8 14 23 63

fractie C30-C40 mg/kgds 6 •*5 10 32 21 33

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S •*20 •*20 20 60 110

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOORTESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 Jįtnj.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 5 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 įŕ^
«ľx»
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 6 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 M6, 26: 50-70
007 Grond (AS3000) MM7 MM7, 30: 10-30, 31: 10-30, 33: 10-30

Analyse Eenheid Q 006 007

monster voorbehandeling S Ja Ja

droge stof gew.-Yo S 73.8 86.7

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) 0Y vd DS S <0.5

organische stof (gloeiverlies) 0Y vd DS S 3.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) Yo vd DS S <1

METALEN
barium mg/kgds S •*20

cadmium mg/kgds S <0.2

kobalt mg/kgds S 1.8

koper mg/kgds S <5

kwik mg/kgds S <0.05

lood mg/kgds S <10

molybdeen mg/kgds S •*0.5

nikkel mg/kgds S <3

zink mg/kgds S <20

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S •*0.05

tolueen mg/kgds S <0.05

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05

o-xyleen mg/kgds S <0.05

p- en m-xyleen mg/kgds S •*0.05

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 11

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds 0.18 51

naftaleen mg/kgds S •*0.05

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

fenantreen mg/kgds S <0.01

antraceen mg/kgds S •*0.01

fluoranteen mg/kgds S <0.01

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01

chryseen mg/kgds S <0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds S •*0.01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.07 1)

(0.7 factor)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOORTESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 Jįtnj.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 7 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 M6, 26: 50-70
007 Grond (AS3000) MM7 MM7, 30: 10-30, 31: 10-30, 33: 10-30

Analyse Eenheid Q 006 007

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen gg/kgds S

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 gg/kgds S <1

PCB 52 gg/kgds S <1

PCB 101 gg/kgds S

PCB 118 gg/kgds S <1

PCB 138 gg/kgds S <1

PCB 153 gg/kgds S <1

PCB 180 gg/kgds S <1

som PCB (7) (0.7 factor) gg/kgds S 4.9 11

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT gg/kgds S

p,p-DDT gg/kgds S <1

som DDT (0.7 factor) gg/kgds S 1.4 1)

o,p-DDD gg/kgds S <1

p,p-DDD gg/kgds S

som DDD (0.7 factor) gg/kgds S 1.4 1)

o,p-DDE gg/kgds S <1

p,p-DDE gg/kgds S <1

som DDE (0.7 factor) gg/kgds S 1.4 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)

gg/kgds 4.2 1)

aldrin gg/kgds S <1

dieldrin gg/kgds S <1

endrin gg/kgds S

som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor)

gg/kgds S 2.1 1)

isodrin gg/kgds S <1

som aldrin/dieldrin (0.7 
factor)

gg/kgds 1.4 1)

telodrin gg/kgds S <1

alpha-HCH gg/kgds S <1

beta-HCH gg/kgds S <1

gamma-HCH gg/kgds S

delta-HCH gg/kgds S <1

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) gg/kgds 2.8 1)

heptachloor gg/kgds S <1

cis-heptachloorepoxide gg/kgds S <1

trans-heptachloorepoxide gg/kgds S <1

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)

gg/kgds S 1.4 1)

alpha-endosulfan gg/kgds S

hexachloorbutadieen gg/kgds S <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 8 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 M6, 26: 50-70
007 Grond (AS3000) MM7 MM7, 30: 10-30, 31: 10-30, 33: 10-30

Analyse Eenheid Q 006 007

endosulfansulfaat rig/kgds S <1

trans-chloordaan rig/kgds S <1

cis-chloordaan Mg/kgds S 51

som chloordaan (0.7 factor) Mg/kgds S 1.4

Som
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) waterbodem

Mg/kgds 16.1

som
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) landbodem

Mg/kgds S 14.7

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds 55 55

fractie C12-C22 mg/kgds 55 55

fractie C22-C30 mg/kgds 55 55

fractie C30-C40 mg/kgds 55 55

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 520

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOORTESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 Jįtnj.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 9 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
5 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :
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Bodemvisie Milieu 8c Veiligheid BV Blad 10 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

Paraaf :
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Bodemvisie Milieu 8c Veiligheid BV Blad 11 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

benzeen Grond (AS3000) conform AS3030-1 en conform NEN-EN-ISO 22155
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grond (AS3000) conform AS3030-1 en conform NEN-EN-ISO 22155

Paraaf :
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu 8c Veiligheid BV Blad 12 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8766908 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
001 Y8767161 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
001 Y8766779 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
001 Y8766926 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
002 Y8766927 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
003 Y8766658 09-12-2020 09-12-2020 ALC201
003 Y8767177 09-12-2020 09-12-2020 ALC201
004 Y8766873 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
004 Y8766864 10-12-2020 10-12-2020 ALC201
005 L2275087 09-12-2020 09-12-2020 ALC211
006 L2275089 09-12-2020 09-12-2020 ALC211
007 Y8887638 09-12-2020 09-12-2020 ALC201
007 Y8887677 09-12-2020 09-12-2020 ALC201
007 Y8887672 09-12-2020 09-12-2020 ALC201

m

Paraaf :
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Bodemvisie Milieu 8c Veiligheid BV
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil 
200472
13370215 - 1

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

001
MM1MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 8: 15-45

Blad 13 van 17

Orderdatum 10-12-2020
Startdatum 10-12-2020
Rapportagedatum 17-12-2020

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Paraaf :



SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 14 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen M2M2, 16: 0-20

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Feike Visser Analyserapport

Blad 15 van 17

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472
13370215 - 1

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

10-12-2020
10-12-2020
17-12-2020

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

003
MM3MM3, 19: 0-50, 22: 0-50

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Feike Visser Analyserapport

Blad 16 van 17

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472
13370215 - 1

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

10-12-2020
10-12-2020
17-12-2020

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

004
MM4MM4, 24 a: 25-60, 23: 15-30

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Paraaf :



SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 17 van 17
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21, Creil Orderdatum 10-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 10-12-2020
Rapportnummer 13370215 - 1 Rapportagedatum 17-12-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen M5M5, 25: 110-130

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLAB Analytics Ã Services B.V.
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Feike Visser
Singel 60
9001 XP GROU Blad 1 van 5

Uw projectnaam : VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil
Uw projectnummer : 200472
SYNLAB rapportnummer : 13374600, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-12-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 200472. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit 
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director

MN 
RvA l Ū2B
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 2 van 5
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil Orderdatum 17-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 17-12-2020
Rapportnummer 13374600 - 1 Rapportagedatum 22-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1 Pb 26: 120-220

002 Grondwater
(AS3000)

2 Pb 32: 200-300

Analyse Eenheid Q 001 002

METALEN
barium pg/l S 120 120

cadmium pg/l S <0.20 <0.20

kobalt pg/l S 3.4 <2

koper pg/l S •*2.0 •*2.0

kwik pg/l S <0.05 <0.05

lood pg/l S <2.0 <2.0

molybdeen pg/l S <2 <2

nikkel pg/l S 51 18

zink pg/l S 42 12

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l S •*0.2 •*0.2

tolueen pg/l S <0.2 <0.2

ethylbenzeen pg/l S <0.2 <0.2

o-xyleen pg/l S <0.1 <0.1

p- en m-xyleen pg/l S <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) pg/l S 0.21 11 0.21 1)

styreen pg/l S •*0.2 •*0.2

naftaleen pg/l S <0.02 <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan pg/l S <0.2 <0.2

1,2-dichloorethaan pg/l S •*0.2 <0.2

1,1-dichlooretheen pg/l S <0.1 <0.1

cis-1,2-dichlooretheen pg/l S <0.1 •*0.1

trans-1,2-dichlooretheen pg/l S <0.1 <0.1

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor)

pg/l S 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan pg/l S <0.2 <0.2

1,1-dichloorpropaan pg/l S •*0.2 <0.2

1,2-dichloorpropaan pg/l S <0.2 <0.2

1,3-dichloorpropaan pg/l S <0.2 •*0.2

som dichloorpropanen (0.7 
factor)

pg/l S 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen pg/l S <0.1 <0.1

tetrachloormethaan pg/l S <0.1 <0.1

1,1,1-trichloorethaan pg/l S •*0.1 <0.1

1,1,2-trichloorethaan pg/l S <0.1 <0.1

trichlooretheen pg/l S <0.2 •*0.2

chloroform pg/l S <0.2 <0.2

vinylchloride pg/l S <0.2 <0.2

tribroommethaan pg/l S •*0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 3 van 5
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil Orderdatum 17-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 17-12-2020
Rapportnummer 13374600 - 1 Rapportagedatum 22-12-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1 Pb 26: 120-220

002 Grondwater
(AS3000)

2 Pb 32: 200-300

Analyse Eenheid Q 001 002

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l •*25 •*25

fractie C12-C22 pg/l •*25 •*25

fractie C22-C30 pg/l •*25 •*25

fractie C30-C40 pg/l •*25 •*25

totaal olie C10 - C40 pg/l S ^0 ^0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Blad 4 van 5
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil Orderdatum 17-12-2020
Projectnummer 200472 Startdatum 17-12-2020
Rapportnummer 13374600 - 1 Rapportagedatum 22-12-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.

Paraaf :
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SYNLABV
Bodemvisie Milieu 8c Veiligheid BV Blad 5 van 5
Feike Visser Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil
200472
13374600 - 1

Orderdatum 17-12-2020
Startdatum 17-12-2020
Rapportagedatum 22-12-2020

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1918167 17-12-2020 17-12-2020 ALC204
001 G6815581 17-12-2020 17-12-2020 ALC236
002 B1918152 17-12-2020 17-12-2020 ALC204
002 G6815583 17-12-2020 17-12-2020 ALC236

Paraaf :
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BIJLAGE 5:

TOETSING ANALYSERESULTATEN



BIJLAGE 6:

VERKLARING OMTRENT VELDWERK



Projectnaam
Projectcode

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
BodemtypeW)

MM11
1

or br

M22
2

or br

monster voorbehandeling() Ja Ja
droge stof(gew.-Zo) 84.2 -- -- 78.8 -- --
gewicht artefacten(g) -- -- -- --
aard van de artefacten(-) Geen -- Geen --

organische stof (gloeiverlies)(Zo vd
DS) 2.4 -- -- 4.4 -- --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(0Zo vd DS) 3.8 -- -- 6.0 -- --

METALEN
barium* 21 66.4 40 103
cadmium 0.22 0.362 0.32 0.47
kobalt 2.3 6.76 3.2 7.83
koper 6.7 12.9 12 20.3
kwik0 0.08 0.111 0.06 0.0795
lood 12 18.1 39 54.9 *
molybdeen •*0.5 0.35 •*0.5 0.35
nikkel 6.5 16.5 9.0 19.7
zink 46 99.1 93 175 *

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ^.01 -- -- •*0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.707 0.707 0.095 0.095

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factorXpg/kgds) 4.9 20.4 a 4.9 11.1

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 •*20 58.3 •*20 31.8

Monstercode en monstertraject
1 13370215-001 MM1 MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 8: 15-45
2 13370215-002 M2 M2, 16: 0-20

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

i

#
a

b

+

or
br

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 
waarde van lutum = 25Zo en organische stof = 10Zo.)
1: lutum 3.8X humus 2.40A 
2: lutum 60A humus 4.40A



Projectnaam
Projectcode

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM31 MM4* 1 2
BodemtypeW) 3 4

or br or br

monster voorbehandelingO Ja Ja
droge stof(gew.-0Zo) 79.0 -- -- 83.6 -- --
gewicht artefacten(g) -- -- -- --
aard van de artefacten(-) Geen -- Geen --

organische stof (gloeiverlies)(0Zo vd
DS) 2.4 -- -- 2.0 -- --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(0Zo vd DS) 4.8 -- -- 4.5 -- --

METALEN
barium* 54 155 30 88.6
cadmium 0.23 0.373 0.23 0.381
kobalt 2.6 7 2.5 6.9
koper 11 20.5 26 49.5 *
kwik0 0.07 0.0959 0.07 0.0967
lood 15 22.3 15 22.6
molybdeen •*0.5 0.35 •*0.5 0.35
nikkel 7.7 18.2 7.6 18.3
zink 62 128 60 126

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen •*0.01 -- -- •*0.01 -- --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 0.284 0.284 0.314 0.314

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen^g/kgds) 2.92 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factorXpg/kgds) 4.9 20.4 a 4.9 24.5 a

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factorXpg/kgds) 4.9 20.4 -
som DDD (0.7 factorXpg/kgds) 6.9 28.8 * -
som DDE (0.7 factorXpg/kgds) 11.7 48.8 -
som DDT,DDE,DDD (0.7
factorXpg/kgds) 23.5 -- -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factorXpg/kgds) 5.1 21.2 * -
isodrin^g/kgds) -- -- -
som aldrin/dieldrin (0.7
factorXpg/kgds) 4.4 -- -- -
telodrin^g/kgds) -- -- -
som a-b-c-d HCH (0.7
factorHpg/kgds) 2.8 -- -- -
heptachloor^g/kgds) <1 2.92 a -
som heptachloorepoxide (0.7
factorXpg/kgds) 1.4 5.83 a -
alpha-endosulfan^g/kgds) 2.92 a -
hexachloorbutadieen^g/kgds) <1 -- -
endosulfansulfaaUŲg/kgds) <1 -- -- -
som chloordaan (0.7
factorHpg/kgds) 1.4 5.83 a -
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem^g/kgds) 38.4 -- -- -
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem^g/kgds) 37 -- -- -

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 20 83.3 60 300 *

Monstercode en monstertraject
1 13370215-003 MM3 MM3, 19: 0-50, 22: 0-50
2 13370215-004 MM4 MM4, 24 a: 25-60, 23: 15-30



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

i

#
a

b

or
br

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 
waarde van lutum = 250Zo en organische stof = 100Zo.)
3: lutum 4.80A humus 2.40A 
4: lutum 4.5X humus 2X



Projectnaam
Projectcode

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtypew)

M51
5

M62
6

br

monster voorbehandeling() Ja Ja
droge stof(gew.-07o) 25.8 -- -- 73.8

organische stof (gloeiverlies)^ vd
DS)
organische stof (gloeiverliesX0Zo vd

- 3.5

DS) 48.1 -- -- -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(0Zo vd DS) 12 -- -- -

METALEN
barium* 110 189 -
cadmium •*0.2 0.0736 -
kobalt 2.5 4.2 -
koper •*5 2.47 -
kwik0 •*0.05 0.0328 -
lood •*10 5.4 -
molybdeen •*0.5 0.35 -
nikkel 6.4 10.2 -
zink 23 20.4 -

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen - •*0.05
tolueen - •*0.05
ethylbenzeen - •*0.05
xylenen (0.7 factor) - 0.07
totaal BTEX (0.7 factor) - 0.18
naftaleen - •*0.05

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7

0.03 -- -- -

factor) 0.169 0.0563 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factorXpg/kgds) 6.37 2.12 -

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 110

Monstercode en monstertraject
1 13370215-005 M5 M5, 25: 110-130
2 13370215-006 M6 M6, 26: 50-70

36.7 •*20

br

0.1
0.1
0.1
0.2

40

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

i

#
a

b

+

or
br

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

tí) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 
waarde van lutum = 250Zo en organische stof = 100Zo.)
5: lutum 120A humus 48.10A 
6: lutum 25X humus 3.5X



Projectnaam
Projectcode

VO Noordermiddenweg 19-21, Creil
200472

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
BodemtypeW)

MM71
7

or br

monster voorbehandelingO Ja
droge stof(gew.-0Zo) 86.7 -- --
gewicht artefacten(g) -- --
aard van de artefacten(-) Geen --

organische stof (gloeiverlies)(0Zo vd
DS) •*0.5 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(0Zo vd DS) <1

METALEN
barium+ <20 54.2
cadmium <0.2 0.241
kobalt 1.8 6.33
koper •*5 7.24
kwik0 <0.05 0.0503
lood <10 11
molybdeen <0.5 0.35
nikkel <3 6.12
zink •*20 33.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 -- --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen^g/kgds) <1 3.5

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factorXpg/kgds) 4.9 24.5 a

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factorXpg/kgds) 1.4 7
som DDD (0.7 factorXpg/kgds) 1.4 7
som DDE (0.7 factorXpg/kgds) 1.4 7
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factorXpg/kgds) 4.2 -- --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor^pg/kgds) 2.1 10.5
isodrin^g/kgds) -- --
som aldrin/dieldrin (0.7 
factorXpg/kgds) 1.4 -- --
telodrin^g/kgds) -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 
factorHpg/kgds) 2.8 -- --
heptachloor^g/kgds) <1 3.5 a

som heptachloorepoxide (0.7 
factor^pg/kgds) 1.4 7 a

alpha-endosulfan^g/kgds) 3.5 a

hexachloorbutadieen^g/kgds) <1 -- a

endosulfansulfaaUŲg/kgds) <1 -- --
som chloordaan (0.7 
factorHpg/kgds) 1.4 7 a

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem^g/kgds) 16.1
som
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem^g/kgds) 14.7 -- --

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 •*20 70

Monstercode en monstertraject
1 13370215-007 MM7 MM7, 30: 10-30, 31: 10-30, 33: 10-30



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

i

#
a

b

or
br

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 
waarde van lutum = 250Zo en organische stof = 100Zo.)
7: lutum 10A humus 0.50A



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden11 AW ^(AW+I) I RBK

METALEN
barium 920 20
cadmium 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 15 102 190 3.0
koper 40 115 190 5.0
kwik 0.15 18 36 0.050
lood 50 290 530 10
molybdeen 1.5 96 190 1.5
nikkel 35 68 100 4.0
zink 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 1.5 21 40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factorXpg/kgds) 20 510 1000 4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen^g/kgds) 8.5 1004 2000 1.0

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factorXpg/kgds) 200 950 1700 2.0
som DDD (0.7 factorXpg/kgds) 20 17010 34000 1.4
som DDE (0.7 factorXpg/kgds) 100 1200 2300 1.4
aldrin^g/kgds) 320 1.0
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)(ŲgZkgds) 15 2008 4000 2.1
alpha-HCH^g/kgds) 1.0 8500 17000 1.0
beta-HCH (pg/kgds) 2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH^g/kgds) 3.0 602 1200 1.0
heptachloor^g/kgds) 0.70 2000 4000 1.0
alpha-endosulfan^g/kgds) 0.90 2000 4000 1.0
som heptachloorepoxide (0.7
factorHŲg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4
hexachloorbutadieen^g/kgds) 3.0 1.0
som chloordaan (0.7
factorXpg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0.20 0.65 1.1 0.050
tolueen 0.20 16 32 0.050
ethylbenzeen 0.20 55 110 0.050
xylenen (0.7 factor) 0.45 8.7 17 0.10

1 AW achtergrondwaarde
I^AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 
10X humus en 25X lutum.



Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater

Grond (AS3000) Humus:2.4, 
Lutum:3.8

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

MM1 MM1, 1: 0-50, 5: 0-50, 6: 
0-50, 8: 15-45

Grond (AS3000) Humus:4.4, 
Lutum:6

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

M2 M2, 16: 0-20 lood(39)zink(93) - -

Grond (AS3000) Humus:2.4, 
Lutum:4.8

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

MM3 MM3, 19: 0-50, 22: 0-50 som DDD (0.7 factor)(6.9 ^/kgds)som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)(5.1 pg/kgds)

Grond (AS3000) Humus:2, 
Lutum:4.5

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

MM4 MM4, 24 a: 25-60, 23: 15
30

koper(26)totaal olie C10 - C40(60)

Grond (AS3000) Humus:48.1, 
Lutum:12

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

M5 M5, 25: 110-130 - - -

Grond (AS3000) Humus:3.5, 
Lutum:25

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

M6 M6, 26: 50-70 - - -

Grond (AS3000) Humus:0.5, 
Lutum:1

Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde
overschrijding

Interventiewaarde
overschrijding

MM7 MM7, 30: 10-30, 31: 10- - - -
30, 33: 10-30



Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in jg/l, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam VO Noordermiddenweg 19-21 te Creil
Projectcode 200472

Monstercode 11 22

METALEN
barium 120 1 * * 120 *
cadmium C0.20 <0.20
kobalt 3.4 <2
koper c2.0 <2.0
kwik C0.05 <0.05
lood c2.0 c2.0
molybdeen c2 <2
nikkel 51 | ** *** 18 *
zink 42 12

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen c0.2 <0.2
tolueen c0.2 c0.2
ethylbenzeen c0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a
styreen c0.2 <0.2
naftaleen
interventie factor vluchtige

C0.02 a <0.02 a

aromaten 0.0002 0.0002

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan c0.2 c0.2
1,2-dichloorethaan c0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen c0.1 a <0.1 a
trans-1,2-dichlooretheen c0.1 -- <0.1 --
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a
dichloormethaan c0.2 a c0.2 a
1,1-dichloorpropaan c0.2 -- <0.2 --
1,2-dichloorpropaan c0.2 -- <0.2 --
1,3-dichloorpropaan c0.2 -- <0.2 --
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42 0.42
tetrachlooretheen c0.1 a c0.1 a
tetrachloormethaan c0.1 a <0.1 a
1,1,1-trichloorethaan c0.1 a <0.1 a
1,1,2-trichloorethaan c0.1 a <0.1 a
trichlooretheen c0.2 c0.2
chloroform c0.2 <0.2
vinylchloride c0.2 a <0.2 a
tribroommethaan c0.2 <0.2

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 c50 <50

Monstercode en monstertraject
1 13374600-001 1 Pb 26: 120-220
2 13374600-002 2 Pb 32: 200-300

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

** interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld 
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.

b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsi ngswaarden1) S ^(S+I) I RBK

METALEN
barium 50 338 625 20
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20
kobalt 20 60 100 2.0
koper 15 45 75 2.0
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050
lood 15 45 75 2.0
molybdeen 5.0 152 300 2.0
nikkel 15 45 75 3.0
zink 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0.20 15 30 0.20
tolueen 7.0 504 1000 0.20
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21
styreen 6.0 153 300 0.20
naftaleen 0.01 35 70 0.020
vluchtige aromaten 1

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10
trichlooretheen 24 262 500 0.20
chloroform 6.0 203 400 0.20
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20
tribroommethaan 630 0.20

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50

1) S
1Z2(S+I) 
I
RBK

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater

Grondwater (AS3000)Streefwaarde overschrijdingTussenwaarde overschrijdingInterventiewaarde overschrijding
1 Pb 26: 120-220 barium(120) nikkel(51) -
2 Pb 32: 200-300 barium(120)nikkel(18) - -
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Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil

Projectnummer: 200472

Onafhankelijkheidsverklaring
Voomoemde veldwerker(s) verklaren middels ondertekening dat ze op generlei wijze verbonden zijn met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de

onderzoekslocatie/saneringslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt

voldaan aan de in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne functiescheiding. Een en ander conform de voomoemde

BRL's en de hierin genoemde voorwaarden ten aanzien van de onafhankelijkheid, waarvoor Bodemvisie Milieu A Veiligheid BV is gecertificeerd.

Certificaatnummer Bodemvisie Milieu 4 Veiligheid BV: VB-079 (SGS Intron Certificatie BV)

Protocol Datum/periode Naam veldwerker* Handtekening
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Verklaring protocollen

Protocol 2001 

Protocol 2002 

Protocol 2003 

Protocol 2018

Plaatsen van handboringen en peilbuizen 

Nemen van grondwatermonsters 

Milieuhygiënisch onderzoek waterbodem 

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
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1 Inleiding

Lievense Milieu B.V. heeft een quickscan ecologie uitgevoerd voor het plangebied aan de 
Noordermiddenweg 19 te Creil (provincie Flevoland). Aanleiding is de voorgenomen 
herinrichting van het terrein waarbij een schuur wordt gesloopt en een schuur wordt verbouwd. 
De quickscan vormt de eerste fase in het kader van de procedure van de Wet 
natuurbescherming (hierna Wnb) en Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN). In bijlage 1 wordt 
de natuurwetgeving en het natuurbeleid nader toegelicht. De voorliggende toets leent zich niet 
direct voor een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag voor de geplande 
planontwikkeling.

Het doel van de quickscan is, om op basis van een literatuuronderzoek en een veldonderzoek, 
een inschatting te maken of:
- Beschermde planten- en diersoorten in het plangebied of directe omgeving (binnen een 

straal van maximaal 2 kilometer) van het plangebied kunnen voorkomen;
- De planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

planten- en diersoorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortenbescherming conform 
de Wnb;

- Een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de mogelijk 
voorkomende beschermde planten- en diersoorten, door een gerichte veldinventarisatie 
volgens de geldende protocollen;

- De planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000- 
gebied) of het NNN en of daarbij sprake is van de noodzaak voor nadere toetsing en 
vergunning in het kader van gebiedsbescherming conform de Wnb, inclusief externe 
werking en/of het provinciale beleid omtrent het NNN.

Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige 
beschermde soorten of gebieden, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren van een nader 
onderzoek en/of toetsing. Op basis daarvan kan een vergunning en/of ontheffing bij het 
bevoegd gezag aangevraagd worden. Als in het plangebied geen beschermde soorten of 
functies (onder andere verblijfplaatsen) aanwezig zijn, en het plangebied geen functie heeft 
voor deze soorten is het aanvragen van een ontheffing en het nemen van soortgerichte 
maatregelen niet noodzakelijk. Bij het voorkomen van algemene (niet strikt beschermde) 
soorten geldt wel de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb).

Lievense Milieu B.V. is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 14001-normen en 
heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Lievense Milieu B.V. voor de uitvoer 
van flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is Lievense actief lid 
van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).

Lievense Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen op basis 
van de inhoud en resultaten van het opgestelde activiteitenplan. Dit rapport is opgesteld op 
verzoek van de opdrachtgever en is haar eigendom.
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2 Plangebied
2.1 Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Noordermiddenweg 19 te Creil (provincie Flevoland; zie figuur 2.1 en 
bijlage 3 voor de regionale ligging). Het betreft een boerderij met drie opstallen en twee 
gebouwen met daaromheen een houtwal (bestaande uit zwarte els, eik en berk) en aan de 
zuidzijde van het plangebied ligt een paardenweide. De omliggende omgeving bestaat uit 
agrarisch boerenland. Figuur 2.2 t/m 2.7 geeft een impressie van het plangebied, de nummers 
corresponderen met de gebouw nummering in figuur 2.8.
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Figuur 2.2: Schuur (1) Figuur 2.3: Van links naar rechts; schuur (1), de te

slopen schuur (2) en te behouden kapschuur (3)

Figuur 2.4: De te slopen schuur (2) Figuur 2.5: Houtwal met zicht op het omgeven 

agrarisch land.

Figuur 2.6: Kantoor en woning (4) Figuur2.7: Woonhuis (5)

2.2 Planontwikkeling

De plantontwikkeling betreft de herinrichting van het plangebied. Ten behoeve van dit 
voornemen wordt één schuur geheel gesloopt (nummer 2, figuur 2.8) en een schuur deels 
verbouwd waarbij het dak sowieso verwijderd wordt (nummer 1 figuur 2.8.). Ter plaatse van de 
te slopen schuur wordt een tweede kapschuur gerealiseerd. De aanwezige 
groenvoorzieningen/houtwallen en de kapschuur (nummer 3 figuur 2.8.) blijven behouden.

7/30 — SOL014467 — Quickscan ecologie — SOL014467.QS, versie 1 — 15 december 2020



1

3 2

4 5

W 0
Figuur 2.8: Bestaande situatie van het plangebied, nummers (1 t/m 5) corresponderen met

de figuren 2.3 t/m 2.7).
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3 Wettelijk kader
De Wnb voorziet in de bescherming van Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten (zie 
bijlage 1). De basis wordt gevormd door de zorgplicht (artikel 1.11; zie box 1).

Box 1: Zorgplicht

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11), waarin gesteld wordt dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze 
zorg houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen 
of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor alle in het wild levende dieren en 
planten:

- Dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel;
- De noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of;
- Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt.

Het nalaten van de zorgplicht (voor alle in het wild levende dieren) is een overtreding van de Wnb en 
kan gevolgen hebben.

3.1 Soortenbescherming

In de Wnb onderdeel soortenbescherming zijn, op basis van internationale afspraken, drie 
beschermingsregimes opgesteld voor strikt beschermde soorten (zie tabel 3.1).

Voor de eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en 
uitzonderingen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten 
geldt een minder strikt regime. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen 
soortenlijsten met daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 
ontheffingsverlening.

Tabel 3.1: verboden uit de Wet natuurbescherming
Soorten Artikel Verboden

Vogelrichtlijn-soorten 3.1

Lid 1. Opzettelijk doden/vangen
Lid 2. Opzettelijk vernielen, wegnemen of beschadigen van nesten/eieren
Lid 3. Eieren rapen/onder zich hebben
Lid 4 en 5. Opzettelijk verstoren (indien van wezenlijke invloed op de staat van 
instandhouding)

Habitatrichtlijn-soorten, 
soorten uit bijlage I en II van 
de Bern conventie en bijlage
I van de Bonn conventie

3.5

Lid 1. Opzettelijk doden/vangen
Lid 2. Opzettelijk verstoren
Lid 3. Eieren te rapen of vernielen
Lid 4. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen
Lid 5. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van 
planten

Andere beschermde soorten 3.10

Lid 1 a. Opzettelijk doden/vangen van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en 
ongewervelden (vernoemd in onderdeel A)
Lid 1 b. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen van soorten 
(als bedoeld in onderdeel A)
Lid 1 c. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van 
planten (als bedoeld in onderdeel B)
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3.2 Gebiedenbescherming

De Wnb onderdeel ‘Gebieden’ voorziet in de bescherming van natuurgebieden van Europees 
belang welke behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de 
gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en 
diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen.

Naast de wettelijke bescherming van de Natura 2000-gebieden heeft Nederland de 
bescherming van andere gebieden planologische vastgelegd. Onder de planologische 
bescherming vallen onder andere weidevogelgebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De bescherming van het NNN vindt plaats door toetsing van de bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen aan het NNN-beleid.
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4 Onderzoeksopzet
4.1 Beschikbare gegevens

Grote delen van Nederland zijn in de afgelopen jaren reeds onderzocht op aanwezige 
beschermde soorten. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de informatie van de 
afgelopen tien jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2010-2020). Aanvullend 
worden gegevens gebruikt die gepubliceerd zijn in boeken (soortverspreidingsatlassen), 
rapportages of gegevens die op internet zijn te raadplegen (zie literatuurlijst). De beschikbare 
gegevens over het voorkomen van beschermde natuurwaarden in en binnen de invloedsfeer 
(binnen een straal van maximaal 2 kilometer) van het plangebied zijn voorafgaand aan het 
veldbezoek geanalyseerd en in het veld geverifieerd.

4.2 Veldonderzoek

Inzicht in het voorkomen van beschermde soorten wordt verkregen door het uitvoeren van een 
oriënterend veldonderzoek. Met dit veldonderzoek is beoordeeld of de planten- en diersoorten 
die in de bestaande gegevens zijn genoemd, ook daadwerkelijk in het gebied kunnen 
voorkomen of verwacht kunnen worden. Daarnaast is beoordeeld of ook andere beschermde 
soorten kunnen voorkomen en of te verwachten zijn op basis van de aanwezige terrein- 
kenmerken en beheer. Het oriënterend veldonderzoek is door Lievense Milieu B.V. op 
3 december 2020 uitgevoerd door W. Lemstra (werkzaam als adviseur ecologie 
Lievense|WSP). Die dag was het 6 graden, bewolkt en droog met een matige zuidzuidoosten 
wind (3 Bft). Tijdens het veldbezoek zijn de schuren van binnen geïnspecteerd en het 
kantoorgebouw en het woonhuis enkel van de buitenzijde aangezien de planontwikkeling deze 
ongemoeid laat.

4.3 Toetsing aan de Wet natuurbescherming

De omvang van de werkzaamheden en de veranderingen die worden aangebracht in het 
plangebied vormen de basis voor de effectenbeoordeling. De effectenbeoordeling houdt 
rekening met tijdelijke effecten (gedurende de uitvoering van de werkzaamheden) en langdurige 
effecten (na de uitvoering). In hoeverre het mogelijk is om een complete effectanalyse te 
maken, is afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidings- 
gegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.

In de effectenbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden gedurende 
daglichtperiode worden uitgevoerd. Omdat de exacte uitvoeringsperiode en -duur nog niet 
bekend zijn, wordt in de effectenbeoordeling aangegeven in welke periode veel dan wel weinig 
(of geen) effecten worden verwacht. Wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk blijkt, is dat 
ook beschreven, de effectenbeoordeling kan pas na uitvoering van het noodzakelijke 
soortgerichte onderzoek worden afgerond.
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5 Beschermde soorten
5.1 Planten

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen 
beschermde planten bekend.

Het plangebied bestaat uit (aangeplante) bomen, struiken en een strak monotoon gazon met 
weinig diversiteit. Gezien het om een strak beheerde tuin gaat (die regelmatig gesnoeid
/gemaaid wordt) worden beschermde planten uitgesloten.

5.2 Grondgebieden zoogdieren

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied diverse 
waarnemingen bekend van grondgebonden zoogdieren. Voor een aantal van de mogelijk 
voorkomende soorten (onder andere: bosmuis, egel en veldmuis) geldt een vrijstelling in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie Flevoland, 2018). De vrijstelling geldt niet voor in 
de verspreidingsgegevens vermelde steenmarter en otter. Door het ontbreken van water in het 
plangebied kan de otter bij voorbaat worden uitgesloten.

De steenmarter heeft zijn verblijfplaats veelal in gebouwen-/ oude schuren en gebruikt struweel 
en takkenhopen als rustVschuilplaats. De schuur ten noorden van het plangebied (nummer 1 
figuur 2.8) biedt mogelijke ruimtes onder het dakbeschot voor steenmarter om een verblijfplaats 
te hebben. Aangezien onder het dakbeschot tientallen huismussen nestelen en er geen sporen 
zijn aangetroffen die duiden op het voorkomen van de steenmarter binnen het plangebied wordt 
het voorkomen van de steenmater uitgesloten.

5.3 Vleermuizen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied 
verschillende soorten vleermuizen waargenomen. Dit betreft de bosvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis.

Vleermuizen kunnen in zowel gebouwen als bomen een verblijfplaatsen hebben. Tijdens het 
veldbezoek zijn geen holtesVspleten in bomen aangetroffen. Verblijfplaatsen van boom 
bewonende soorten zijn hiermee uitgesloten.

In de schuur die deels gesloopt wordt (zie nummer 1 figuur 2.8.) zijn potentiele 
vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Er is ruimte aanwezig in de onderzijde van de dakrand, 
maar ook bieden gaten in deze dakranden geschikte ruimtes en kunnen vleermuizen onder de 
dakplaten een verblijfplaats hebben (zie figuur 5.1). De schuur in het midden van het 
plangebied die geheel wordt gesloopt en de kapschuur aan de westzijde van het plangebied zijn 
ongeschikt als vleermuizenverblijfplaats. Dit door het open karakter (tochtvorming) en daarnaast 
het ontbreken van inpandig geschikte tussenruimten voor vleermuizen om er te verblijven.

Vleermuizen foerageren over water, in bos of boven open weilanden. De groenstructuren in het 
plangebied en naastgelegen weilanden zijn mogelijk onderdeel van het foerageergebied.
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Lijnvormige elementen (zoals heggen, bomen en watergangen) worden gebruikt als vliegroute 
tussen verblijfplaats en foerageergebied. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een 
vliegroute door het ontbreken van een aansluitend lijnvormig element, wel is de bomenlaan 
langs de Noordenmiddenweg mogelijk onderdeel van een vliegroute.

Samenvattend, er bevinden zich geschikte vleermuisverblijfplaatsen in schuur 1 en er is 
geschikt foerageergebied binnen het plangebied aanwezig. Vliegroutes zijn binnen het 
plangebied uitgesloten.

Figuur 5.1: Potentiele vleermuisverblijfplaatsen (rode pijlen).

5.4 Amfibieën

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied diverse 
waarnemingen bekend. Voor een aantal van deze soorten (zoals bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
(Provincie Flevoland, 2018). De rugstreeppad is niet vrijgesteld.

De rugstreeppad is op circa 1 kilometer afstand ten noorden en zuiden van het plangebied 
waargenomen. Deze soort duikt regelmatig op bij bouwterrein waar die zich ingraaft in 
zanderige hopen en zich voortplant in ondiepe waterplassen. In de winter verblijft de 
rugstreeppad in onder andere muizenholletjes of onder elementen zoals tegels of 
tractorbanden. Het plangebied biedt vrij beperkt leefgebied voor de rugstreeppad. De in het 
plangebied gelegen pallets en houtwallen zijn potentieel geschikt als winterverblijfplaats. 
Geschikt zomerhabitat is vrijwel afwezig maar kan wel ontstaan door de bouwwerkzaamheden 
(vorming van ondiepe plassen of zandhopen). Op basis hiervan kan de beschermde 
rugstreeppad niet worden uitgesloten.

5.5 Reptielen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen 
waarnemingen bekend beschermde reptielen. Door het ontbreken van geschikt habitat
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waaronder waterrijke delen, zandgronden en broeihopen worden deze ook uitgesloten in het 
plangebied.

5.6 Vissen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen 
waarnemingen bekend van de beschermde vissen. Tevens ontbreekt oppervlaktewater in het 
plangebied waardoor vissen worden uitgesloten.

5.7 Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen 
waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden. Tevens worden deze op basis van het 
ontbreken van geschikt habitat (waaronder waterrijke^moerasachtige delen, bosranden en 
geschikte waardplanten) uitgesloten.

5.8 Vogels

Algemene broedvogels
Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn verschillende waarnemingen bekend van 
algemene broedvogels in de omgeving van het plangebied. Dit betreft onder andere bergeend, 
blauwborst en merel). Tijdens het veldbezoek zijn twee duivennesten aangetroffen in de 
houtwal ten noorden van het plangebied. Daarnaast zijn in de schuur (nummer 1 figuur 2.8.) 
nesten van boerenzwaluwen aangetroffen (zie figuur 5.2). Nesten van boerenzwaluwen zijn 
jaarrond beschermd wanneer er sprake is van een ecologisch zwaarwegende reden ^ 
bescherming categorie 5). Dit betekent bijvoorbeeld dat er gekeken moet worden of in de 
directe omgeving geschikte alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Verder bieden de 
groenstructuren (bomen en struiken) en openingen in de meest noordelijke schuur geschikte 
nestlocaties voor algemene broedvogels.

Figuur 5.2: Aangetroffen nest boerenzwaluw in de schuur (nummer 1 zie figuur 2.8.)
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Vogels met een jaar rond beschermde nestplaats (categorie 1 t/m 4)
Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn verschillende waarnemingen van jaarrond 
beschermde nesten bekend. Dit betreft de boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, 
kerkuil, ransuil, roek en sperwer.

In de bomen in het plangebied zijn geen nesten aangetroffen (van o.a. boomvalk, buizerd, 
havik, ransuil, roek en sperwer). Deze soorten worden op basis hiervan uitgesloten.

Kerkuil maakt regelmatig gebruik van nestenkasten, holtes in wilgen of oude schuren. Tijdens 
het veldbezoek zijn in de kapschuur (nummer 3 in figuur 2.8) braakballen van een kerkuil 
aangetroffen en tevens (vermoedelijk) twee nestlocaties. De andere schuren zijn niet 
toegankelijk voor de kerkuil. Ter plaatse van de kapschuur wordt strooi tijdelijke opgeslagen om 
vervolgens te worden afgevoerd. Ten tijde van de veldinventarisatie werden de strobalen op de 
vrachtwagens geladen.

Gierzwaluwen maken voornamelijk een nest in de nok of onder de dakpannen van gebouwen. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen (krijtsporen en/of nesten) aangetroffen. Voor de 
gierzwaluw is het plangebied ook weinig geschikt doordat de daken te laag zijn om als 
geschikte invliegopening te dienen en het plangebied deels beschut ligt waardoor een open 
aanvliegruimte ontbreekt.

Huismussen hebben hun verblijfplaatsen voornamelijk onder dakpannen van bebouwing. Ten 
tijde van het veldbezoek zijn circa 30 huismussen waargenomen uit meerdere nestlocaties in de 
schuur ten noorden van het plangebied (nummer 1 figuur 2.8; zie voor een tweetal nestlocaties 
figuur 5.3). Huismussen blijven jaarrond aanwezig op de broedlocaties. Het plangebied is 
daarom onderdeel van het leefgebied van de huismus. Ter plaatse van de te slopen schuur 
(nummer 2 figuur 2.8.) zijn geen geschikte ruimtes aanwezig voor de huismus.

Figuur 5.3: Aangetroffen nestlocaties van huismussen in de schuur (nummer 1 in figuur 2.2.).
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6 Beschermde gebieden

6.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 
Natura-2000 gebied ligt op circa 4,5 kilometer afstand. Dit is het Natura 2000-gebied 
IJsselmeer. Op grotere afstand liggen de Natura 2000- gebieden ‘ Nationaal Park Weerribben- 
Wieden’ (op 22 kilometer afstand) en ‘Rottige Meenthe & Brandmeer’ (op 30 klilometer afstand). 
In figuur 6.1 zijn de Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied weergegeven.

Oudemirdum Lemmer /Rottig
Meçnthe

irandei
O (fOflMM

Runen

Kuinre

Lutteķjeesi
IJsselmeer
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Figuur 6.1 Ligging plangebied (pinpoint) ten opzichte Natura 2000-gebieden (gele-ygroene vlakken).

16/30 — SOL014467 — Quickscan ecologie — SOL014467.QS, versie 1 — 15 december 2020



6.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN (zie figuur 6.2). Het dichtstbijzijnde 
NNN-gebied ligt op 3,5 kilometer afstand.

Figuur 6.2: Ligging plangebied (globaal rood kader) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groene 

vlakken).
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7 Toetsing en conclusie

In dit hoofdstuk zijn de effecten op de verwachte natuurwaarden besproken op basis van de 
planontwikkeling; de sloop en gedeeltelijke sloop van een tweetal schuren. Op basis van de 
verwachte effecten wordt inzicht gegeven over de kans dat de werkzaamheden leiden tot een 
overtreding van de Wnb.

7.1 Toelichting toetsing beschermde soorten

Op basis van de verspreidingsgegevens en het uitgevoerde veldbezoek worden algemene 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren, beschermde vleermuizen, amfibieën en vogels in het 
plangebied verwacht.

Algemeen beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren
In het plangebied komen algemene amfibieën (o.a. bastaardkikker en bruine kikker) en 
grondgebonden zoogdieren voor (o.a. bosmuis, egel en konijn). Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie Flevoland, 2018). Dit wil zeggen 
dat voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voor deze soorten geen ontheffing van de 
Wnb hoeft te worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt echter, net als voor niet 
beschermde soorten, te allen tijde de zorgplicht (zie box 1 in paragraaf 3.1). Omdat deze 
soorten jaarrond actief zijn kan geen voorkeurs periode worden aangegeven.

Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor de soortgroepen algemene 
beschermde grondgebonden zoogdieren geen ontheffing van de Wnb onderdeel soorten te 
worden aangevraagd.

Vleermuizen
De schuur aan de noordzijde van het plangebied (nummer 1 in figuur 2.8) is geschikt als 
verblijfplaats voor vleermuizen, daarnaast is het plangebied mogelijk onderdeel als 
foerageergebied. Door de planontwikkeling waarbij de betreffende schuur deels wordt gesloopt 
worden mogelijk vleermuisverblijfplaatsen beschadigd-Zvernield. Dit is in strijdt met artikel 3.5 lid 
3 van de Wnb. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of het plangebied onderdeel uitmaakt 
van essentieel leefgebied van vleermuizen en of de planontwikkeling negatieve effecten hierop 
heeft.

Omdat negatieve gevolgen voor vleermuizen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dient 
een nader onderzoek naar gebouw bewonende vleermuizen te worden uitgevoerd en op basis 
daarvan mogelijk een ontheffing in het kader van de Wnb.

Amfibieën
Het plangebied is beperkt geschikt voor de beschermde rugstreeppad. De houtwallen bieden 
mogelijkheden als winterhabitat en wanneer tijdens de planontwikkeling zandhopen of tijdelijke 
ondiepe plassen ontstaan, kunnen rugstreeppadden hierdoor worden aangetrokken. De 
verwachting is echter dat deze soort sporadisch voor kan komen en dat de planontwikkeling zelf 
geen invloed heeft op het beperkt geschikte (winter)habitat. De houtwal blijft immers behouden. 
De planontwikkeling heeft voornamelijk betrekking op de bebouwing. Om mogelijke negatieve 
effecten te voorkomen tijdens de planontwikkeling, moeten maatregelen (zoals het afdekken
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van zandhopen) worden genomen om vestiging van de rugstreeppad binnen het plangebied te 
voorkomen. Ook bijvoorbeeld het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek 
behoort tot de mogelijkheden. Desbetreffende maatregelen kunnen in een ecologisch 
werkprotocol worden vastgelegd.

Om negatieve effecten voor de rugstreeppad te voorkomen dienen maatregelen in een 
ecologisch werkprotocol te worden uitgewerkt.

Vogels
Algemene broedvogels
Het aanwezige groen en openingen in de meest noordelijke schuur bieden in potentie 
mogelijkheden als broedlocatie voor algemene broedvogels. Bezette nesten van algemene 
broedvogels zijn beschermd en mogen niet worden verstoord, beschadigd of vernietigd. De 
grootste kans op bezette nesten is binnen het broedseizoen. De duur hiervan is niet in de wet 
vastgelegd maar betreft globaal de periode tussen 15 maart tot 15 augustus. Wanneer 
werkzaamheden binnen (en rond) het broedseizoen worden uitgevoerd bestaat een reële kans 
dat de werkzaamheden leiden tot het verwijderen of vernietigen van nesten. Dergelijke 
verstoring is niet toegestaan en hier wordt geen ontheffing voor verleend. Door buiten het 
broedseizoen te werken, kunnen negatieve effecten veelal worden voorkomen. In het geval 
werkzaamheden in toch in de genoemde periode uitgevoerd gaan worden, is het advies om 
vooraf en broedvogelcheck uit te laten voeren door een ecoloog. Eenmaal na de 
sloopwerkzaamheden is de broedperiode niet meer aan de orde, tenzij het werk langere tijd 
(maximaal drie dagen) stilligt. Dan is er weer kans op nieuwe vestiging van broedgevallen.

Negatieve effecten op algemene broedvogels kunnen niet zonder meer worden uitgesloten. Het 
aanvragen van een ontheffing voor deze soortgroep is niet mogelijk. Afhankelijk van de 
uitvoeringsperiode dienen aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld een broedvogelcontrole en/of 
broedvogelpreventie) te worden genomen om een overtreding te voorkomen.

Vogels met een jaar rond beschermde nestplaats
Naast algemene broedvogels zijn in plangebied meerdere nesten gevonden van 
boerenzwaluwen. Nesten van boerenzwaluwen zijn jaarrond beschermd - categorie 5 - dat 
betekent dat ze beschermd zijn wanneer er een ecologisch zwaarwegende redenen is. Dit is 
niet het geval in deze situatie aangezien er voldoende alternatieve verblijfplaatsen voorhanden 
blijven in de schuren die blijven staan. Negatieve effecten voor boerenzwaluwen worden op 
basis hiervan uitgesloten.

Verder is het plangebied geschikt voor huismus en kerkuil, van beiden soorten in het nest 
jaarrond beschermd. Verblijfplaatsen van kerkuil zijn aanwezig in de kapschuur aan de 
westzijde van het plangebied (zie nummer 3 in figuur 2.8). Deze kapschuur blijft tijdens de 
planontwikkeling behouden waardoor de verblijfplaats niet wordt aangetast. Gezien het gebruik 
van de locatie als opslagplaats van strobalen en de dagelijkse intensiteit aan werkzaamheden 
in- en rondom de kapschuur wordt verstoring van voorgenomen werkzaamheden op het 
leefgebied van de kerkuil uitgesloten.

Verblijfplaatsen van huismus zijn aanwezig in de schuur ten noorden van het plangebied (zie 
nummer 1 in figuur 2.8). Deze schuur wordt deels gesloopt waarbij het dak sowieso verwijderd 
gaat worden. Hierdoor gaan de aanwezige nesten van huismus verloren. Dit is in strijdt met
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artikel 3.2 lid 2 van de Wnb waarin staat dat het verboden is nestem/rustplaatsen van 
huismussen te vernielen, beschadigen of weg te nemen. De aanwezige houtwallen worden door 
de huismussen zomers gebruikt als schuilgelegenheid, het omliggende terrein maakt onderdeel 
uit van de functionele leefomgeving.

In overleg met de Provincie Flevoland kan ervoor worden gekozen om direct een 
ontheffingsprocedure op te starten. Bij een ontheffing aanvraag hoort een concrete omschrijving 
van het plan, de te verwachten effecten op de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, 
een concrete omschrijving van de te nemen bijzondere maatregelen (activiteitenplan met 
bijbehorende mitigerende en/of compenserende maatregelen). Indien de provincie niet akkoord 
gaat met het direct aanvragen van een ontheffing, is vooralsnog nader onderzoek naar 
huismussen noodzakelijk.

De planontwikkeling leidt tot negatieve gevolgen voor de huismus. In overleg met het bevoegd 
gezag (Provincie Flevoland) kan ervoor worden gekozen een ontheffing Wnb aan te vragen met 
bijbehorende activiteitenplan.

7.2 Toetsing beschermde gebieden

Het plangebied heeft geen status als Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000- 
gebied ligt op circa 4,5 kilometer afstand. Gezien de aard van de ingreep en de ruime afstand 
van het plangebied tot de Natura 2000-gebieden worden externe effecten zoals trillingen, 
verstoring door geluid en mechanische effecten niet verwacht, deze rijken doorgaans tot enkele 
honderden meters. Wel kunnen effecten door stikstof depositie optreden op Natura 2000- 
gebied, daarom wordt geadviseerd een stikstofberekening uit te voeren. Op basis daarvan is 
vast te stellen of mogelijke vervolgstappen (Natura 2000-Voortoets) noodzakelijk zijn.

Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 
dichtstbijzijnde NNN ligt op 3.5 kilometer afstand. Daarom is er vanuit het provinciale 
natuurbeleid geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere toetsing (‘nee, tenzij’- 
toets) is niet noodzakelijk.

7.3 Conclusie

De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een onvoldoende duidelijk 
beeld van het (mogelijk) voorkomen van beschermde diersoorten. Een nader onderzoek naar 
vleermuizen moet worden uitgevoerd. Als uit het nader onderzoek blijkt dat het plangebied 
essentieel leefgebied en de plantontwikkeling leidt tot negatieve effecten voor deze soorten, zal 
een ontheffing in het kader van het onderdeel soortenbescherming van de Wnb worden 
aangevraagd. Voor wat betreft het voorkomen van jaarrond beschermde nesten van de 
huismussen wordt geadviseerd het vervolgtraject in overleg met het bevoegd gezag (Provincie 
Flevoland) vast te stellen. Op basis van het bureauonderzoek en het oriënterend veldbezoek 
kunnen de volgende conclusies met betrekking tot beschermde natuurwaarden worden 
getrokken:
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Tabel 7.1: Samenvatting aanwezige natuurwaarden in het plangebied

Soortgroepen Geschikt leefgebied? Effecten van planontwikkeling? Vervolgstap(pen)?
Planten Nee N.v.t. Nee
Grondgebonden
zoogdieren Nee Nee Nee

Vleermuizen
Foerageergebied: ja 
Verblijfplaatsen: ja
Vliegroute: nee

Foerageergebied: mogelijk 
Verblijfplaatsen: mogelijk
Vliegroute: nee

Nader onderzoek

Amfibieën Beperkt, rugstreeppad Mogelijk Ecologisch werkprotocol
Reptielen Nee N.v.t. Nee
Vissen Nee N.v.t. Nee
Ongewervelden Nee N.v.t. Nee

Vogels Algemene broedvogels: ja Mogelijke verstoring/vernietiging 
nest

Werken buiten broedseizoen of 
broedvogelcheck

Jaarrond beschermde 
broedvogels: ja

Vernietiging nestlocaties 
huismussen

Overleg met bevoegd gezag 
(Provincie Flevoland) - 
Ontheffingsprocedure met 
activiteitenplan

Beschermde
gebieden Aanwezig? Effect van de 

planontwikkeling?
Vervolgstap(pen)?

Natura 2000- 
gebied Ja Mogelijk Stikstofberekening

NNN Ja Nee Nee
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8 Vervolgtraject
8.1 Nader onderzoek vleermuizen

Voor het vervolgtraject dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar vleermuizen. Dit 
onderzoekstraject beslaat circa 7 maanden (zie hieronder). Aan de hand hiervan is mogelijk een 
ontheffing in het kader van de Wnb nodig waarbij tevens rekening moet worden gehouden met 
een aanvraagperiode van maximaal 20 weken.

8.2 Ontheffingsaanvraag huismus

Omdat het plan leidt tot het verlies van jaarrond beschermde nestlocaties van de huismus is er 
sprake van overtreding van de Wnb (Artikel 3.5 lid 2). Om de plannen uit te kunnen voeren 
moet eerst een ontheffing worden verkregen. Provincie Flevoland is bevoegd gezag voor het 
verlenen van deze ontheffing. Bij een ontheffing aanvraag hoort een concrete omschrijving van 
het plan, de te verwachten effecten op de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, een 
concrete omschrijving van de te nemen bijzondere maatregelen (activiteitenplan met 
bijbehorende mitigerende en/of compenserende maatregelen).

8.3 Werkprotocol

Geadviseerd wordt ten tijde van de voorgenomen ontwikkeling (slopen- en verbouwen van de 
schuren en nieuwbouw van een kapschuur) maatregelen te treffen ten behoeve van het 
voorkomen en vestigen van de rugstreeppad binnen het plangebied. De te nemen maatregelen 
dienen in een ecologisch werkprotocol te worden vastgelegd en ter goedkeuring te worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag (Provincie Flevoland).

8.4 Stikstofberekening

Geadviseerd wordt om een stikstofberekening uit te laten voeren om vast te stellen of de 
planontwikkeling leidt tot stikstoftoename in de nabijgelegen Natura 2000- gebieden. Op basis 
daarvan kan vastgesteld worden of mogelijke vervolgstappen (Natura 2000-Voortoets) 
noodzakelijk zijn

8.5 Geldigheid onderzoeksgegevens

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag 
hanteert over het algemeen de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar 
beschermde soorten: “Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar 
weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie 
jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn."
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Bijlage 2
Wetgeving en beleid
Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) vervangt sinds 1 januari 2017 de 
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet en voorziet hiermee in een 
gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en 
plantensoorten. Een belangrijk deel van de in de wet opgenomen regels bestaat uit de 
omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van bescherming van de biologische 
diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Wnb richt zich in basis op:
- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en 

het behouden en herstellen van de biologische diversiteit,
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 

waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De wet geeft ook invulling aan de in het bestuursakkoord natuur gemaakte afspraken over 
decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies. De 
instrumenten en begrippenkaders van de Wnb zijn zo goed mogelijk afgestemd op andere 
onderdelen van het omgevingsrecht, in het bijzonder de toekomstige Omgevingswet.

In de Wnb zijn, behalve meer algemene bepalingen over bevoegdheden, natuur- en 
landschapsbeleid, beleidsmonitoring en instrumenten ter bescherming van natuur en landschap 
ook specifieke regels opgenomen ter bescherming van bijzonder natuurwaarden. Het gaat dan 
in het bijzonder om de bescherming van natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000- 
gebieden) en de bescherming van soorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
die een specifieke bescherming behoeven. Deze onderwerpen zullen hieronder worden 
toegelicht.

Zorgplicht
Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 
Deze zorg houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende 
dieren en planten:
- dergelijke handelingen achterwege laat dan wel
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt (mitigatie).
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Gebiedsbescherming
In de Wnb zijn regels opgenomen die de bescherming van natuurgebieden van Europees 
belang die behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de 
gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en 
diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. Voor plannen of projecten met mogelijke 
schadelijke handelingen is in de Wnb een vergunningensysteem opgenomen. Hier aan 
gekoppeld kan het bevoegd gezag preventieve dwingende maatregelen opleggen om 
schadelijke effecten te voorkomen.

Op basis van de Wnb wordt alleen nog bescherming geboden aan de zogenaamde Natura 
2000-gebieden, welke onderdeel zijn van het Europese netwerk van natuurgebieden. De eerder 
nationaal beschermde natuurmonumenten worden niet meer beschermd op grond van nationale 
wetgeving. Wel kunnen provincies ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en bijzondere 
provinciale landschappen’ aanwijzen. Provincies kunnen eventueel zelf regelgeving opstellen 
voor deze gebieden.

De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van aangewezen habitats en soorten 
binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het beschermde gebied zijn niet 
toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, er geen 
alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt gecompenseerd. De wet voorziet eveneens 
in het beschermen van het gebied tegen handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een 
mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is 
geregeld op basis van de zogenaamde externe werking.

Ten aanzien van Natura 2000-gebieden komen de uitvoeringsbevoegdheden voor het overgrote 
deel bij de provincies te liggen, met uitzondering van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden 
en het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ten aanzien van de uitvoering is de 
provincie waarin een ingreep plaatsvindt, bevoegd. Voor rijkswateren blijft de rijksoverheid 
bevoegd.

Soortenbescherming
De in de Wnb gestelde regels ter bescherming van soorten voorzien in voorschriften ter 
bescherming van de van nature in het wild levende planten- en diersoorten. In dit deel staan de 
verplichte instrumenten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern, Bonn 
en het biodiversiteitsverdrag centraal. Het is er op gericht om voor de beschermde soorten een 
gunstige staat van instandhouding te bereiken of te herstellen.

Verbodsbepalingen
De verboden, afwijkingsmogelijkheden en andere beschermingsmiddelen zijn direct 
overgenomen uit deze richtlijnen en verdragen en worden in de Wnb opgedeeld in drie 
beschermingsregimes. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met 
daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffingsverlening. Voor de 
eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit 
respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder 
strikt regime.

Vogelrichtlijnsoorten: De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten 
die voorkomen in de EU als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage
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genoemde geregeld voorkomende trekvogelsoorten (artikel 3.1; zie bijlage 1). Voor deze 
soorten gelden de volgende verboden:
lid 1: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoelt in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
lid 3: Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben.
lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten: De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten 
die voorkomen in de EU (zie bijlage 1) op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en 
soorten van de Conventie van Bern Appendix II en de Conventie van Bonn Appendix I (art. 3.5; 
zie bijlage 1). Voor deze soorten zijn in de Wnb de volgende verboden opgenomen: 
lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen.

lid 2: Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen.

lid 3: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 
eerste lid te beschadigen of te vernielen.

lid 4: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Andere soorten: De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende 
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wnb (art. 3.10; zie bijlage 2). Voor deze 
soorten is onverminderd artikel 3.5 eerste, vierde en vijfde lid het verboden om: 
lid 1a: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen.

lid 1b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

lid 1c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

lid 1d:
Voor de zoogdier-, amfibie- en reptielsoorten opgenomen in de bijlage van artikel 3.10 geldt 
geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege 
ecologische redenen of de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een 
bescherming behoeven. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van 
het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten te beschermen.
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Nesten
De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er 
een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 
jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert 
elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 
zijn in staat om een nieuw nest te maken.

Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 
bescherming van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb. U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig 
voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u maatregelen treft die 
voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag 
dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen 
op.

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb het 
gehele seizoen:
1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw 
en huismus).

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’.

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten
De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 
aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde 
nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun 
nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
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Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalige ecologische hoofdstructuur, EHS) is een 
netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in de basis gevormd wordt door de al bestaande 
natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden 
nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt 
werden. Ecologische natuurverbindingen verbinden deze gebieden met elkaar.
In het NNN liggen:
- bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken;
- gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
- landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
- ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;
- Alle Natura 2000-gebieden.

Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het 
aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor 
het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken 
en waarden. Daarom geldt in deze gebieden het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorgenomen 
ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, 
mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt 
gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met bijbehorende ingreep/ingrepen 
niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet 
plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is.

Saldobenadering
In die gevallen waarbij het instrument saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, tenzij’- 
afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij 
ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime.

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering 
wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor het NNN gegarandeerd. Is dit niet het 
geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime.

Beoordeling van effecten van een ingreep op het NNN
Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 
begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van het NNN’ en 
’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk:
- zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant;
- natuurwaarden worden primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de 

kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen);
- behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks 

van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de 
omgeving, minimumoppervlakte en beheer).

- significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden;
- lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van het NNN) en landelijk (hele NNN). De vervangbaarheid van 
natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 
beleidsambities.
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Bijlage 3
Kaart regionale ligging
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bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil

Bijlage 6 Overlegreactie provincie

bestemmingsplan (ontwerp)



bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil

bestemmingsplan (ontwerp)



####,

Wij hebben onderhavig bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ogv het BRO ontvangen. In het kader van 
dit vooroverleg hebben wij naar aanleiding van het voorontwerp-bestemmingsplan de volgende opmerkingen vanuit 
provinciaal belang.

Het plan heeft betrekking op een bedrijf, Fa vd Wal Creil B.V., dat in de loop van 27 jaar uitgegroeid is van 
pluimveebedrijf naar transportbedrijf voor betonplaten, mest- en fouragehandel (vrnl. administratief). Ten behoeve 
van transportactiviteit vindt stalling van voertuigen plaats. Dit is tevens aanleiding voor de erfvergroting. Tegelijk met 
de erfvergroting wil de gemeente 2 erven samenvoegen. Ten gevolge van de erfvergroting is de gemeente gestuit op 
de onregelmatigheid ten aanzien van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De gemeente is voornemens hier een 
bestemming Bedrijf op te zetten.

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen Landelijk Gebied 2008 (BKO)
Gelet op de BKO is de activiteit Transport een hoofdactiviteit, een niet-agrarische activiteit, die qua aard op een 
bedrijventerrein thuishoort. Qua perspectief kan het bedrijf uitgroeien naar een bedrijf dat qua omvang en 
verkeersaantrekkende werking ook op een bedrijventerrein thuishoort. De activiteit beslaat ook meer dan 30% van 
het perceel.

Legalisatie en maatwerk
U bent op zoek naar maatwerk gericht op legalisatie binnen de gestelde kaders. In casu is het nodig om beleid 
aangepast te krijgen alvorens dit maatwerk daadwerkelijk opportuun is. (Achteraf) legalisatie is dan ook niet 
opportuun. In het onderhavige geval wil u het beleid passend maken voor deze casus in het landelijke gebied.

Incorrecte link van VNG-lijst Bedrijven en Milieuzonering en BKO
De gemeente duidt de activiteiten van het bedrijf aan als groothandel. Dit zijn activiteiten die bij uitstek thuishoren 
op een bedrijventerrein. Tevens blijkt uit de site van het bedrijf dat het zich bij uitstek toelegt op transport van 
betonelementen. Dat deze elementen bedoelt zijn voor het agrarisch gebied betekent nog niet dat het om een 
agrarisch aanverwante activiteit gaat. Bovendien is situering van het bedrijf in het LG niet functioneel omdat ze 
producten rondbezorgen/transporteren nadat ze van elders zijn opgehaald (wellicht zelfs van een bedrijventerrein).

Conclusie
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat dit plan strijdig is met de BKO. Verplaatsing van het bedrijf ligt in 
de rede, temeer daar het bedrijf daar ook meer toekomstperspectief heeft.

Met vriendelijke groet, 

#######

Beleidsadviseur Ruimte 
Afdeling Strategie & Beleid 
Provincie Flevoland,
T 0320- ### 729 
M 06-1######
E ######
W www.flevoland.nl



P.S. Vanwege het Corona-virus is het Provinciehuis tot nader order gesloten en is het provinciemedewerkers 
opgelegd om vanuit huis te werken. Fysieke overleggen zijn dan ook niet mogelijk en trachten wij deze waar mogelijk 
online te voeren.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00675-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen;
1.3 aan huis verbonden bedrijf:

de in bijlage 2 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, 
dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, 
die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan 
worden uitgeoefend;
1.4 aan huis verbonden beroep:

de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te 
stellen gebied, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate 
de woonfunctie blijft behouden en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.5 aanduiding:

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

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7 agrarisch verwerkingsbedrijf:

Een bedrijf dat gewassen verwerkt en/of fysisch bewerkt;
1.8 ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.9 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10 bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;
1.11 bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend 
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan 
wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel 
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
1.12 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.13 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is;
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1.14 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.15 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16 bijbehorend bouwwerk:
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al 
dan niet tegen aangebouwd, op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak, 
waaronder in ieder geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw, serre en/of 
erker;
1.17 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten;
1.18 bouwgrens:

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

1.20 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.21 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond;
1.22 detailhandel:

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

1.23 erfsloot:

sloot welke vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft gelegen 
langs de zij- en achterkant van het erf;
1.24 fysisch bewerken van gewassen;

het uitvoeren van fysische handelingen met een gewas, waarbij de eigenschap of 
samenstelling van het gewas verandert, zoals snijden, raspen, hakken, malen, schrappen, 
schillen en polijsten. Hieronder niet begrepen chemisch bewerken, waarbij de chemische 
eigenschap en samenstelling van het gewas wordt veranderd, zoals koken, bakken, 
frituren en inmaken.
1.25 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;
1.26 geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
1.27 gemeentelijke parkeernorm

de parkeernormen zoals opgenomen in 'Nota Parkeernormen' die als bijlage 4 bij deze 
regels is gevoegd, dan wel, indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 
gewijzigd, de wijziging hiervan;
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1.28 kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig 
ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel 
wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor 
een omgevingsvergunning is vereist;
1.29 nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening;
1.30 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;
1.31 omgevingsvergunning:

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

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

1.33 peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg 
grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdingang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;

1.34 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;
1.35 risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten;
1.36 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
als zij het bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotische- of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.37 verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de 
detailhandel;
1.38 verwerken van gewassen;

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

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden 
aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
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1.40 vuurwerkbedrijf:

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

1.41 woning:

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

1.42 woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat.
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Artikel 2 Wijze van meten

2.1 goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.2 inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.3 bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.4 oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het object.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch grondgebruik;
b. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle 

verkavelingspatroon;
c. speelweide, moestuin en dierenweide, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van agrarisch - semi agrarisch gebruik';

met daarbij behorende:
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. andere werken;
f. ontsluitingswegen en paden;
g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen
Er zullen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi agrarisch gebruik' 

zijn uitsluitend bouwwerken toegelaten in de vorm van terreinafscheidingen bestaande 
uit paal met draad;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal
1,5 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten, 
tenzij dit noodzakelijk is in verband met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het 
normale beheer en onderhoud van de gronden en gebouwen;

b. het gebruik van gronden voor het aanplanten van meerjarige opgaande beplanting;
c. het gebruik van speelweides, moestuinen en dierenweides, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi agrarisch gebruik' voor de aanleg van 
paardrijbakken.

3.4 Voorwaardelijke verplichting

Het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden overeenkomstig de in lid 3.1 
onder c is uitsluitend toegestaan indien er geen opgaande beplanting aanwezig is binnen de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi-agrarisch gebruik'. Uitzondering op deze 
regel betreft de erfsingel die op grond van artikel 4.3.3 in combinatie met bijlage 3 
verplicht is gesteld.
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Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 zijn aangeduid als 

categorie 1 en 2;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch dienstverlenend 

bedrijf' ook een:
1. groothandel in kunstmeststoffen;
2. fouragehandel;
3. groothandel in betonelementen ten behoeve van agrariërs met een maximaal 

oppervlak van 2.000 m2;
4. transport van agrarische producten (zonder schoonmaken tanks) met een 

maximaal oppervlak van 1.000 m2.

met daarbijbehorende:
c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. andere werken;
f. tuinen, erven en paden;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bouwwerken
Op en in de gronden als bedoeld in 4.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:
a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

4.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. per bestemmingsvlak mogen bedrijfsgebouwen worden gebouwd ten behoeve van ten 

hoogste één bedrijf;
c. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor bedrijven ten hoogste 

200Zo bedragen tot een maximum van 4.000 m2;
d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m;
e. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.

4.2.3 Bedrijfswoningen
Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 

'bedrijfswoning';
b. per aanduiding 'bedrijfswoning' mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd 

worden;
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1.200 m3;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 300 en niet meer dan 600 

bedragen;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 3 m bedragen;
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f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 9 m bedragen;

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen
Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde 

van de naar de weg gekeerde gevel van de betreffende bedrijfswoning;
c. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 

150 m2 bedragen;
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m;

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m, waarbij de 

bouwhoogte vóór de naar de weg gekeerde gevels van de bedrijfswoningen en het 
verlengde daarvan maximaal 1,0 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. de gezamenlijke oppervlakte van silo's bedraagt maximaal 100 m2;
d. de bouwhoogte van silo's bedraagt maximaal 8,0 m;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 

4 m.
4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten, 
tenzij dit noodzakelijk is in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden en gebouwen;

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van 
bedrijfswoningen) als zelfstandige woonruimte;

c. het gebruik van gronden buiten de bedrijfsgebouwen voor buitenopslag;
d. als seksinrichting.

4.3.2 Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan
huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits:
a. ten hoogste 300Zo van de oppervlakte van een bedrijfswoning en ten hoogste 600Zo van 

de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van het aan huis verbonden beroep;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van 

het verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen 

terrein plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die 

genoemd is in bijlage 2 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.
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4.3.3 Voorwaardelijke verplichting erfsingel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

* het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de 
aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in Bijlage 3 opgenomen 
inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan.

4.4 Afwijken van regels

4.4.1 Afwijken specifieke gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 4.3.3, indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op een 
andere gelijkwaardige wijze wordt aangeplant en in stand wordt gehouden dan is bepaald 
in de inrichtringstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals opgenomen in de 
betreffende bijlage(n) van de regels, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
belangen van landschap en beeldkwaliteit.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 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.

6.2 Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het
gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van:
* Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Afwijking

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden 
afgeweken van:
a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van 

nutsvoorzieningen, mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 
50 m3 bedraagt;

b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van 
bouwgrenzen en grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt aangetoond 
dat de afwijking noodzakelijk is voor de aanpassing van het plan aan de bij uitmeting 
blijkende werkelijke toestand van het terrein; voorts geldt dat de afwijking niet meer 
mag bedragen dan 5 m ten opzichte van hetgeen is aangegeven;

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die 
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10oZo van de in het plan aangegeven maten 
en percentages; een en ander geldt niet met betrekking tot de inhoud van de 
bedrijfswoning en de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 100Zo.

c. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

8.2 Overgangsrecht gebruik

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

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

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 
te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 
te Creil van de gemeente Noordoostpolder.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1 Staat van bedrijven
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BIJLAGE 1: MOGELIJKHEDEN NIEUWE BEDRIJFSFUNCTIES IN VRIJKOMENDE (AGRARISCHE) GEBOUWEN

Afstanden Indices

SBI-Code OMSCHRIJVING

ge
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01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3

0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 1 1 10 1

02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 1 1 30 2

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 1 1 30 2

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 1 1 30 2

2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 1 1 10 1

2223 Binderijen 30 0 30 0 2 1 30 2

2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 1 30 2

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 1 30 2

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 1 10 1

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 1 50 3

262, 263 Aardewerkfabrieken:

262, 263 * vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 1 50 3

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 Bedrijven voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 1 1 30 2

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2 30 2

45 BOUWNIJVERHEID

45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 10 30 50 10 1 1 50 3

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1 10 1

5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 2 2 30 2

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 1 30 2

5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3

5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 30 30 30 2 1 30 2

5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën en -vetten 10 0 30 30 2 1 30 2

5134 Grth in dranken 0 0 30 0 2 1 30 2

5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 1 30 2

5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 1 30 2

5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 1 30 2

5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 30 2 1 30 2

5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3

517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigheden, e.d.) 0 0 30 0 2 2 30 2

52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 1 1 10 1

55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2

64 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2

642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1

70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 1 10 1

71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 1 50 3

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2 30 2

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
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72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1 10 1

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 1 1 30 2

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1 10 1

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 1 1 10 1

85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8512, 8513 (Dieren-)artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1

8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 1 1 0 1

853 Verpleeghuizen kleinschalig 10 0 30 C 0 1 1 30 2

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921,922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 1 30 2

9262 Schietinrichtingen:

9262 * binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 1 1 10 1

9262 Sportscholen, fitness centra 0 0 30 C 0 2 1 30 2

93 OVERIGE DIENSTVERLENING

9304 Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 1 30 2

9305 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3

9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1

AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort
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Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES
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22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIËLE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzer 0 0 10 c 0 10 1 1 P 1
70 41,68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 41,68 A Verhuur van en handel in onroerend goec 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoel 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9302 9602 Kappersbed rijven en schoonheidsinstituter 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 c 0 10 D 1 1 P 1
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Erfsingels Noordoostpolder

De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.

Beplantingsplan

Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels.

Beplantingsplan vooreen erfsingel. 

Schematische doorsnede van een erfsingel:

Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing

^ De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant 
^ De erfsingel is minimaal 6 meter breed.

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

50Zo haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw
100Zo winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig
10oZo eik Quercus robur 80 - 120 verdraagd lichte schaduw
50Zo veldesdoorn Acer campestre 60 - 100 struikvormige boom
10Z els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier
10Z gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw



Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

5Zo rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw
5Zo gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw
50Zo gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt 's winters lang 

blad
10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw
5Z vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen
5Z Kardinaalmuts Euonymus

europaea
60 - 100 zonnige standplaats

5Z Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats
5Z gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats
5Z wegedoorn Rhamnus

cartharticus
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond

^ Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 
de zelfde soort.

^ Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden.
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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 centrum1 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 dubbelaebruik 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 Z 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.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50Z 50Z 90Z 80Z 100Z 60Z 80Z 70Z

woningen bezoekers 10Z 20Z 80Z 70Z 0Z 60Z 100Z 70Z

kantoor/bedrijven 100Z 100Z 5Z 5Z 0Z 0Z 0Z 0Z

commerciële dienstverlening 100Z 100Z 5Z 75Z 0Z 0Z 0Z 0Z

detailhandel 30Z 60Z 10Z 75Z 0Z 100Z 0Z 0Z

grootschalige detailhandel 30Z 60Z 70Z 80Z 0Z 100Z 0Z 0Z

supermarkt 30Z 60Z 40Z 80Z 0Z 100Z 40Z 0Z

sportfuncties binnen 50Z 50Z 100Z 100Z 0Z 100Z 100Z 75Z

sportfuncties buiten 25Z 25Z 50Z 50Z 0Z 100Z 25Z 100Z
bioscoop/theater/podium 5Z 25Z 90Z 90Z 0Z 40Z 100Z 40Z

sociaal medisch:

arts/maatschap/therapeut/

consultatiebureau 100Z 75Z 10Z 10Z 0Z 10Z 10Z 10Z

verpleeg- of

verzorgingstehuis/aanleun-

woning/verzorgingsflat 50Z 50Z 100Z 100Z 25Z 100Z 100Z 100Z

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60Z 100Z 60Z 60Z 5Z 60Z 60Z 60Z

ziekenhuis medewerkers 75Z 100Z 40Z 40Z 25Z 40Z 40Z 40Z

dagonderwijs 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z

avondonderwijs 0Z 0Z 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z

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
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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 800Zo voor het centrum van Emmeloord en 9007o 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 representatief2 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: l,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, tussenIhoek 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, middenIgoedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2

aanleunwoningIserviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3

Voor een beroep aan huis I 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 5V

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening

100 m2 
bvo

2,1 2,9 3,6 3,6 20 V

bedrijf arbeidsintensiefI 
bezoekers extensief (industrie

100 m2 
bvo

1,6 2,4 2,4 2,4 5V

bedrijf arbeidsextensiefI 
bezoekers extensief (bv loods)

100 m2 
bvo

0,7 1,1 1,1 1,1 5V

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo

1,3 1,9 2,0 2,0 5V
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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 - 89Z

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96Z

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 3,4 5,2 6,2 - 930Zo

grote supermarkt 100 m2 bvo 6,0 7,7 8,8 - 840Z0

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo

- 6,4 7,4 - 80Z

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72Z

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76Z

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79Z

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85Z

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89Z

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92Z

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91Z

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93Z

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87Z

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89Z

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 970Zo

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 8707o
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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 90Z

bungalowpark bungalow - 1,7 1,7 2,1 91Z

café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 5,0 6,0 7,0 - 90oZo

restaurant 100 m2 bvo 9,0 13,0 15,0 - 80oZo

discotheek 100 m2 bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99Z

hotel 1 ster 10 kamers 0,4 2,4 2,5 4,5 77Z

hotel 2 sterren 10 kamers 1,4 4,1 4,3 6,3 80Z

hotel 3 sterren 10 kamers 2,1 5,0 5,2 6,8 77Z

hotel 4 sterren 10 kamers 3,4 7,2 7,5 9,0 73Z

hotel 5 sterren 10 kamers 5,3 10,6 11,0 12,6 65Z

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 57Z

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45Z

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57Z

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50Z

consultatiebureau voor 
ouderen

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38Z

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47Z

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55Z

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -

verpleeg- en 
verzorgingstehuis

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60Z

ziekenhuis 100m2 bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29Z
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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 0Z

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 11Z

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 70Z0

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 950Zc

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 Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur4 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur5 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en 
brengen x reductiefactor parkeerduur6 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

Doelgroep % halen en brengen met 
de auto

Reductiefactor
parkeerduur

Reductiefactor aantal 
kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60Z 0,5 0,75
groep 4 t/m 8 5-40Z 0,25 0,85
kinderdagverblijf 50-800Zo 0,25 0,75

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.
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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 
^50

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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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 Z 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 +05 voor 
bezoek

Appartement Kamer 0,75 0,75 0,75
+ 0,5 voor 
bezoek

Busstation Halterende
buslijn

42

In de kengetallen van het CROW is een marge van 2007o 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.
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