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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de Onderduikerspad te Espel werd voorheen een agrarisch bedrijf geëxploiteerd, met daarbij een 
bedrijfswoning. Inmiddels zijn de bedrijfsmatige activiteiten beëindigd en is het perceel in gebruik ten behoeve 
regulier wonen. Het voornemen is om op de locatie van de oorspronkelijke, losstaande kapschuur een tweede 
woning te realiseren. De bestaande schuur wordt hierbij gesloopt.

Om verval van vrijkomende agrarische erven te voorkomen en een vitaal platteland te behouden heeft de 
gemeente Noordoostpolder de regeling 'Extra woningen op vrijkomende erven' vastgesteld. Initiatiefnemer is 
voornemens om aan deze regeling deel te nemen. Het plan bestaat uit het mogelijk maken van twee woningen 
in het plangebied.

Deze ontwikkeling past niet binnen de mogelijkheden van de geldende beheersverordening 'Landelijk Gebied'. 
De gemeente wil in principe medewerking verlenen aan het initiatief. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is 
een nieuw juridisch-planologisch kader noodzakelijk. Dit bestemmingsplan dient hiervoor.

1.2 Ligging
Het plangebied betreft het perceel Onderduikerspad 4 te Espel. De begrenzing is afgestemd op de kadastrale 
perceelsgrenzen. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (bron: Kadaster)

1.3 Planologische regeling
Het plangebied is nu geregeld in de beheersverordening 'Landelijk gebied'. In de beheersverordening wordt 
voor het plangebied het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van toepassing verklaard. Dat 
bestemmingsplan is op 11 januari 2008 onherroepelijk geworden. Het plangebied heeft nu de bestemming 
'Agrarisch' (zie uitsnede figuur 2). Binnen deze bestemming is één bedrijfswoning toegestaan ten behoeve van 
een grondgebonden agrarisch bedrijf.

Strijdigheid
Het in gebruik van de voormalige bedrijfswoning als reguliere woning is niet mogelijk op basis van het geldende 
bestemmingsplan. Ook is het niet toegestaan om een tweede reguliere woning te realiseren. Om die reden 
dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Met dit voorliggend bestemmingsplan wordt voorzien in de 
gewenste juridisch-planologisch kader.
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Figuur 2. Fragment geldend bestemmingsplan Landelijk gebied 2004

1.4 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste 
ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan en de vertaling naar uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het plan relevante, beleid op 
de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt het 
juridische systeem toegelicht. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de maatschappelijk en economische 
uitvoerbaarheid van het plan besproken.
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie en beschrijving ontwikkeling

2.1 Huidige situatie
Het voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van een voormalig agrarisch bedrijf ten 
noorden van de kern Espel. Het perceel maakt deel uit van een cluster van een zes erven. Het perceel ligt aan de 
Onderduikerspad 4 en bestaat uit een bebouwingslint van afwisselend grondgebonden (agrarische) bedrijven en 
woonfuncties.

2.1.1 De omgeving
Het plangebied is gelegen in een open agrarisch gebied. De bebouwing in het buitengebied van de 
Noordoostpolder bestaat uit een herkenbaar en helder ritme. De agrarische percelen in de omgeving hebben 
afwisselend een solitair- en een geclusterd dubbel erf karakter. Tussen de langs de weg gelegen 
bebouwingsclusters bevindt zich open ruimte.

De erven van de boerderijen liggen vrijwel altijd aan de weg en in een hoek van de kavel. Het meestal 
rechthoekige erf wordt altijd omgeven door erfbeplanting, die zich opent naar de weg. De inritten naar het erf 
werden gemarkeerd door witte dampalen.

Ten westen van het perceel bevindt zich een twee-onder-een kapwoning.

2.1.2 Het plangebied
Op het perceel was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd. De bedrijfsvoering is beëindigd. Het perceel 
wordt nu gebruikt ten behoeve van reguliere bewoning. Op het erf staat een bestaande woning met daarachter 
de bedrijfsgebouwen. Het gaat om een tweetal bedrijfsgebouwen. Het betreft een dubbele schuur die aan de 
bestaande woning verbonden is en een losstaande kapschuur. De bedrijfswoning heeft een goothoogte van 5,4 
meter en een bouwhoogte van 8,6 meter. Een luchtfoto van de actuele situatie van het plangebied is 
weergegeven in figuur 3.

Het perceel is ingepast door middel van (hoog)opgaande erfbeplanting aan de noord-, oost- en westkant welke 
kenmerkend is voor de planmatig opgezette verkaveling in de omgeving. Een foto van het vooraanzicht van het 
perceel is weergeven in figuur 4.
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Figuur 3. Luchtfoto bestaande situatie (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Figuur 4. Vooraanzicht vanaf de Onderduikerspad (Bron: Street View Google Maps)
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2.2 De gewenste situatie

2.2.1 De ontwikkeling
Concreet behelst de ontwikkeling het inpandig verbouwen van de aan de bestaande woning verbonden schuur 
tot een woning en het slopen van de losstaande, bestaande kapschuur. De extra woning wordt gerealiseerd 
binnen het volume en op de voetprint van de deze kapschuur. De naar het Onderduikerspad gekeerde zijde van 
de woning wordt gezien als voorkant. De nieuwe woning krijgt een goothoogte van 2,9 meter en een 
bouwhoogte van 5,4 meter.

De bestaande woning is verbonden met een bestaand bedrijfsgebouw. Het te verbouwen bedrijfsgebouw wordt 
vervolgens gesplitst. De ene helft word in gebruik genomen ten behoeve van de bestaande woning en andere 
helft wordt in gebruik genomen ten behoeve van de nieuwe woning.

Bij beide woningen wordt met dit bestemmingsplan de mogelijkheid gegeven om maximaal 150 m2 aan 
bijbehorende bouwwerken te plaatsen. Dit is exclusief de oppervlakte van de bestaande bijbehorende 
bouwwerken.

Om verval van vrijkomende agrarische erven te voorkomen en een vitaal platteland te behouden heeft de 
gemeente Noordoostpolder de regeling 'Extra woningen op vrijkomende erven' vastgesteld. Initiatiefnemer is 
voornemens om aan deze regeling deel te nemen. Het plan bestaat uit het mogelijk maken van twee woningen 
in het plangebied.

2.2.2 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 woning wordt aangesloten bij 
de bestaande landschappelijke elementen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de landschappelijke 
kenmerken zoals genoemd bijlage 2'Historische singels'.

De gemeente heeft ten aanzien van de landschappelijke inpassing aangegeven dat de erfsingel op de 
oorspronkelijke plek moeten staan. Voor de bestaande landschappelijke elementen is een beplantingsplan 
opgesteld (zie figuur 5 en bijlage 1). Op deze manier is in de toekomstige situatie sprake van een continuering en 
versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de omgeving. De geschiedenis van de 
agrarische erven blijft met de beoogde ontwikkeling afleesbaar.

In het bestemmingsplan wordt een 12 meter brede bestemming 'Groen - Erfsingel' opgenomen. Voor de 
handhaving van de landschappelijke inpassing wordt in de regels een voorwaardelijke verplichting verbonden 
aan het in gebruik nemen van de woningen. Het beplantingsplan (inclusief type beplanting) wordt opgenomen 
als bijlage bij de planregels.
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Figuur 5. Beplantingsplan

2.2.3 Beeldkwaliteitseisen 
Regeling extra woningen op erven
De regeling 'extra woningen op erven' kent een dubbele doelstelling. Namelijk een kwaliteitsverbetering van 
voorheen agrarische erven door verwijdering van voormalige niet-oorspronkelijke bedrijfsbebouwing (minimaal 
700 m2) èn behoud van de oorspronkelijke bebouwing door hierin extra wonen toe te staan. Hiermee willen we 
de vitaliteit van het landelijk gebied bevorderen.

De uitwerking van deze regeling kan per erf verschillen en is afhankelijk van de kenmerken van het 
oorspronkelijke erf, het karakter van de omgeving waar het erf ligt en uiteraard de wensen van de 
initiatiefnemer. Kortom, het is maatwerk.

Met dit maatwerk willen we bijdragen aan de kwaliteit van het erf en willen we samen met de eigenaren op 
zoek naar een vorm en inrichting die gebruik maakt van oorspronkelijke ontwerpprincipes van deze erven. Op 
deze manier willen we de unieke cultuurhistorie van Noordoostpolder 'levend houden'.

De vorm waarin dit gedaan wordt kan per erf verschillen. Hier is geen blauwdruk voor. Wel denkt de gemeente in 
de richting van een schuurachtige woning waarbij gebruik wordt gemaakt van de kenmerken van de 
oorspronkelijke bebouwing. Daarbij wordt gedacht aan de situering, de nokrichting, het volume, de vorm en/of 
maatverhoudingen, kleurgebruik en/of details. Hiermee wil de gemeente eigentijds zijn en tegelijk voorkomen 
dat woningen een architectuur hebben die teveel afwijkt van het eigene van Noordoostpolder, waardoor het 
onderscheidend vermogen van de polder vervaagt.

Initiatief en de historie van het erf
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De nieuwe eigenaar wil met behulp van de regeling 'extra woningen op erven' een extra woning realiseren ter 
plaatse van de voormalige kapschuur. Daarnaast blijft ook de oorspronkelijke bedrijfswoning beschikbaar voor 
bewoning. Verder blijft de bestaande schokbetonschuur behouden. Deze wordt omgebouwd ten behoeve van 
beide woningen.

Met het toevoegen een woning wordt een extra economische drager gevonden voor behoud van het erf. De 
oorspronkelijke inrichting van het erf is nog altijd goed herkenbaar - er is geen niet-oorspronkelijke bebouwing 
aanwezig op het erf.

De eerste serie boerderijen die in de Noordoostpolder gebouwd werden, waren bedoeld voor de boeren die de 
Polder zouden 'ontginnen en in cultuur brengen'. Deze boerderijen kregen in eerste instantie een groot gebied 
toegewezen om in cultuur te brengen, ca. 500 hectare (500 bunder). Toch werd bij de bouw al rekening gehouden 
met aanpassingen die nodig zouden zijn om de boerderij later te kunnen verpachten.

Door de nieuwe woning te realiseren ter hoogte van de bestaande kapschuur blijft de oorspronkelijke inrichting 
intact. Het plan draagt daarmee bij aan het beleefbaar houden van het verhaal van de inpoldering van 
Noordoostpolder. Door de inrichting grotendeels te behouden (schokbetonschuur met (oorspronkelijk) een 
pachterswoning, erfsingel, schuur en entree) blijft het oorspronkelijke beeld van erf herkenbaar.

Daarbij is het belangrijk dat het erf ook in de toekomst als één erf ervaren wordt. De nieuwe woning in eist bij 
voorkeur niet alle aandacht op maar de nadruk ligt juist op het samenspel van bedrijfswoning en schuurgedeelte. 
Zo blijft het oorspronkelijke 'ensemble' intact. Verder is het wenselijk dat het erf gevrijwaard blijft van 
bouwwerken (lees: erfafscheidingen) die het erf ongewild opsplitsen.

De initiatiefnemer heeft aangegeven de nieuwe woning zoveel mogelijk in de stijl van de oorspronkelijke schuur 
uit te willen voeren. Dat doet recht aan de historie van erf. Wat betreft de gemeente is het ook mogelijk om 
vernieuwende ontwerpen toe te passen op voorwaarde dat het in afstemming is met de oorspronkelijke 
bebouwing. Dit kan met behulp van de vormgeving maar ook in materiaal, kleur en detaillering. In voorliggende 
geval zal de oorspronkelijk nokrichting van zowel de bedrijfswoning als de schuur gerespecteerd moeten 
worden.

Beeldkwaliteitsparagraaf - de criteria
Voor de verdere uitwerking bestaat geen blauwdruk. Wel benoemen we beeldkwaliteitscriteria die bij kunnen 
dragen aan het gewenste beeld. Deze criteria zijn of worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee wordt 
het een formeel toetsingskader voor Welstand. Voor zover het geldende welstandsbeleid iets noemt over 
nieuwbouw op erven, zijn die criteria overgenomen in deze beeldkwaliteitsparagraaf.

Voor de oorspronkelijke bedrijfswoning volstaan de beeldkwaliteitseisen uit de welstandsnota. Voor de nieuwe 
woning moeten op basis van maatwerk nieuwe beeldkwaliteitseisen geformuleerd worden. Het huidige 
welstandsbeleid voorziet voor de nieuwe woning namelijk niet in criteria voor deze situatie. Uiteraard sluiten de 
specifieke criteria voor de nieuwe woning wel zoveel mogelijk aan op de algemene welstandscriteria. De 
specifieke beeldkwaliteitseisen zullen tegelijkertijd met het bestemmingsplan worden vastgesteld door de 
gemeenteraad en deel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.
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Stedenbouwkundige kaders zoals bouwhoogte, goothoogte, maximaal volume, dakhelling en plaatsing van de 
voetprint worden vastgelegd in de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan.

De beeldkwaliteitscriteria voor nieuwbouw zijn ingedeeld naar criteria voor plaatsing, vormgeving en 
detail/kleur/materiaal.

2.2.3.1 Beeldkwaliteitseisen oorspronkelijke bedrijfswoning
Voor het vervangen van de oorspronkelijke bedrijfswoning gelden de bestaande criteria uit de Welstandsnota
van 2016:

Plaatsing
1. De bebouwing is asymmetrisch gesitueerd op de kavel.
2. De nok-richting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing.

Vormgeving
3. De bebouwing heeft een heldere hoofdvorm die qua breedte, hoogte en diepteverhouding refereert aan de 

oorspronkelijke bebouwing en voorzien is van een zadeldak of schilddak.
4. Bij een aangekapte dakkapel is de omvang ondergeschikt aan het dakvlak.

Detaillering, kleuren en materialen
5. Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen.
6. Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing.

2.2.3.2 Beeldkwaliteitseisen nieuwe woning
Voor de realisatie van een extra woning in de bestaande kapschuur nemen we de volgende criteria op:

Volume en compositie
Het volume van de oorspronkelijke schuur moet exact terugkomen. Dit heeft betrekking op de locatie, het 
oppervlak, de hoogte, de dakhellingen, de hoogte, positie en richting (haaks op het Onderduikerspad) van de 
nok. Er kan niet meer worden gebouwd dan dit volume en ook niet minder. De naar het Onderduikerspad 
gekeerde zijde van de woning, de noordgevel, wordt gezien als voorkant.

1. eenduidig hoofdvolume conform vorm en maatvoering oorspronkelijke schuur,
2. eenvoudige asymmetrische kapvorm: zadeldak, flauwe dakhelling conform oorspronkelijke schuur,
3. nokrichting: haaks op het Onderduikerspad,
4. Alle gevels als zichtgevels behandelen,
5. Geen aanbouwen toegestaan.

Architectuur en materialisatie
De architectuur verwijst naar de oorspronkelijke schuur.
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Gevels
6. Zuidelijke gevel: baksteen
7. Overige gevels: vrij te kiezen
8. Dakvlakken: geen dakkapellen, geen uitbouwen.
9. Daklichten en dakramen zijn toegestaan.

Een deel van het volume kan indien gewenst als veranda worden aangewend.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid
Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de 
langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 
De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te 
gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en 
beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI 
centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt 
moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de 
NOVI.
Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. In een 
NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en 

ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren.

Opgaven
Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart 
van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer 
ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven:
1. ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie;
2. de economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden;
3. steden en regio's sterker en leefbaarder maken;
4. een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Realiseren opgaven
In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:
1. De Omgevingsagenda.

In de Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken en de gewenste aanpak 
daarvan. De Omgevingsagenda biedt een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet van programma's en 
projectbesluiten van Rijk en regio.

2. De NOVI-gebieden.
Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke 
uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande 
samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie.

Conclusie
Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de voorgenomen 
ontwikkeling geen rijksbelangen raakt als opgenomen in de NOVI.
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Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de verantwoordelijkheden te 
leggen waar deze het beste passen, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en 
provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen nationale 
belangen zoals genoemd in de SVIR. Dit plan raakt geen rijksbelangen uit het Barro.

Ladder voor duurzame verstedelijking
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Dit houdt in dat bij de toelichting bij 
een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van de 
behoefte aan die ontwikkeling moet bevatten. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt 
buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Een plan om een extra woning te realiseren wordt, vanwege de relatieve kleinschaligheid, niet gezien als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro gezien 
(Raad van State, 27 augustus 2014, 201311233/1/R4, r.o. 3.3). Toetsing aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking is daarom niet aan de orde.

3.2 Provinciaal beleid
Omgevingsprogramma Provincie Flevoland
Op 27 februari 2019 is het omgevingsprogramma Provincie Flevoland vastgesteld. In dit (eerste) 
Omgevingsprogramma Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, 
het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen in één programma dat 

digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang 
tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd.

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer 
afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische 
bedrijfslocaties verwacht. Door de schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In 
Flevoland is tussen nu en 2030 sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente berekeningen van Alterra 
laten zien dat er tot 2030 naar verwachting in Flevoland zo'n 1,3 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing 
beschikbaar komt: in totaal een grotere oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo'n 70% hiervan bevindt 
zich in de gemeente Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende agrarische 
bebouwing wil de provincie de unieke structuur van Flevoland behouden.
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De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning, waarbij wordt uitgegaan 
van één woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel. In het experimentenkader 'Extra woningen op erven' is 
een uitzondering gemaakt voor de toevoeging van 26 woningen in het landelijk gebied op erven in de gemeente 
Noordoostpolder (max. vier woningen per erf). Nieuwe (agrarische) bouwpercelen worden in principe niet 
toegestaan.

De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt valt onder het experimentenkader 'Extra woningen 
op erven'. Paragraaf 3.3 gaat hier nader op in.

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied
De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader voor verschillende 
ontwikkelingen in het landelijk gebied. Indien het beleidskader van het Omgevingsplan en deze beleidsregel te 
beperkend blijken voor ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de 
provincie bereid dat kader op experimentele basis te verruimen.

Voor dit plan is de beleidsregel te beperkend. Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt namelijk uitgegaan 
van één woning en is splitsing van het erf niet toegestaan. Het planologisch regime wordt daarom op 
experimentele basis verruimd. Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen gebiedspartners overeengekomen 
integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, waarin een kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt 
aangetoond. Dit plan moet inzicht bieden in:
* de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;
* het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, landschap, cultuurhistorie, 

aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bijvoorbeeld door eisen van verevening en 
randvoorwaarden voor nieuwe functies te stellen;

* de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt omgegaan;
« de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering);
* de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt aan de provinciale 

opgaven voor de speerpunten.

De ambitie voor het onderhavige gebied is helder, namelijk een herontwikkeling van een voormalig agrarisch, 
maar huidig woonperceel, zonder afbreuk te doen aan het karakter van het landelijk gebied. Dit volgt zowel uit 
het Omgevingsplan als uit het beleid van de gemeente Noordoostpolder (zie paragraaf 3.3).

De kwaliteit van het landelijk gebied wordt verbeterd/ blijft behouden door een herstructureringslocatie een 
nieuwe invulling te geven die qua aard en schaal past in de omgeving en bovendien op een goede manier 
landschappelijk wordt ingepast. Het erf behoud in de toekomstige situatie zijn oorspronkelijke omvang.

Bestaande functies worden niet benadeeld door de ontwikkeling. Agrarische bedrijven liggen op voldoende 
afstand van de woonfunctie. Ook wordt er geen afbreuk gedaan aan natuurwaarden in de omgeving. Dit wordt in 
paragraaf 4.8 beschreven.

De gemeente Noordoostpolder heeft, door toepassing van het experimentenkader van het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 waarbij afgeweken kan worden van het provinciale omgevingsbeleid, in 2016 een verzoek bij de
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provincie ingediend om met haar beleidsuitwerking voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven mee 
te werken.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om onder voorwaarden een positieve grondhouding aan te 
nemen ten aanzien van het verzoek. Deze voorwaarden zijn vervolgens uitgewerkt in de beleidsuitwerking 
'Mogelijkheden voor extra wonen op vrijkomende erven' (zie paragraaf 3.3). De ontwikkeling die met dit 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is passend binnen de voorwaarden zoals zijn opgenomen in de 
beleidsuitwerking. Hier wordt in paragraaf 3.3 nader ingegaan.

Omgevingsvisie FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld door Provinciale Staten op 8 november 2017) geeft de visie van 
de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het 
geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst.

Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van onze identiteit. Hier 
grijpt de provincie met lef de kansen van nieuwe ontwikkelingen. En de ontwikkelingen blijven doorgaan. Denk 
aan opgaven zoals woningbouw, bedrijvigheid, herontwikkelingen, nieuwe voorzieningen, klimaatverandering, 
bodemdaling, waterveiligheid, transformatie in landbouw, duurzame energie. Alle opgaven - klein of groot - 
omarmt de provincie op een wijze, waarbij ze de kenmerkende elementen van de polder koesteren. Binnen 
deze kenmerken geven ze ruimte aan ontwikkelingen. De overheden hebben de polders aangelegd en ingericht. 
Het is een plek waar inwoners, organisaties en ondernemers hun idealen kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de 
provincie meer verrassing, spontaniteit en variatie. Mensen maken Flevoland.

3.3 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Noordoostpolder 2025
De structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, beschrijft de huidige en gewenste waarden en 
kwaliteiten van de gemeente en kijkt daarbij vooruit naar 2025. Noordoostpolder is van oudsher een agrarische 
gemeente en ook vandaag de dag is de landbouw - en dan vooral de akkerbouw - belangrijk. De agrarische sector 
vormt een belangrijk onderdeel van de economie en is beeldbepalend voor het landschap. De landelijke trend 
van verdergaande schaalvergroting, verbreding en verduurzaming is ook in de gemeente Noordoostpolder 
zichtbaar.

Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt verkocht, maar het erf 
blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de woonfunctie toestaan 
ondereen aantal voorwaarden. Onder het kopje 'Beleidsuitwerking 'Mogelijkheden voor extra wonen op 
vrijkomende erven' wordt nader op deze voorwaarden ingegaan.

Het hergebruiken van een vrijgekomen agrarisch bouwperceel inclusief de realisatie van een extra woning past 
binnen de voorwaarden om de woonfunctie toe te staan. Hieronder wordt op de voorwaarden ingegaan.

Beleidsuitwerking 'Mogelijkheden voor extra wonen op vrijkomende erven'
Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente Noordoostpolder in haar
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'Structuurvisie Noordoostpolder 2025' aangegeven ruimte te willen bieden aan extra wonen op erven. De regels
hiervoor zijn uitgewerkt in de beleidsregel 'Mogelijkheden voor extra wonen op vrijkomende erven'. Op grond
van deze uitwerking gelden er zes voorwaarden voor het realiseren van nieuwe woningen:
1. Het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf worden 

gesloopt.
2. De erfsingel wordt behouden, of wel opnieuw aangeplant.
3. In totaal zijn maximaal vier woningen per erf toegestaan, in maximaal drie bouwvolumes. Dit kan door te 

wonen in de huidige bebouwing maar ook door 'rood voor rood' (nieuwbouw in ruil voor sloop van 
bestaande gebouwen). In de beleidsuitwerking is dat nader uitgewerkt:
a. Streven naar behoud van de oorspronkelijke erven met hun oorspronkelijke bebouwing, waar in deze 

oorspronkelijke bebouwing een tweede of derde woning mogelijk is. Ook sloop en nieuwbouw van de 
oorspronkelijke woning en/of (schokbeton)schuur is mogelijk. Hiervoor zal maatwerk worden geboden.

b. In ruil voor het slopen van minimaal 700 m2 niet-oorspronkelijke bebouwing op het eigen erf wordt de 
bouw van een extra woning mogelijk gemaakt.

c. Voor het realiseren van nieuwe bebouwing (onder a. en b.) wordt via welstandbeleid en/of een 
maatwerk-beeldkwaliteitsplan voorwaarden gesteld aan de situering, vormgeving, materiaal en 
kleurgebruik. Hierbij moet een duidelijke link met de oorspronkelijke bebouwing worden gelegd.

4. Het woonmilieu/woningtype mag niet concurreren met woningen in dorpen.
5. Er mogen geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven. Bedrijven mogen niet in hun 

bedrijfsvoering worden beperkt.
6. De gemeente houdt een overzicht bij van de lopende aanvragen. Er geldt voor de periode tot 2022 dat er 

maximaal 26 extra woningen op erven in Noordoostpolder mogen komen. Van belang is om te toetsen of het 
plan concreet genoeg is.

Hieronder wordt op de regels ingegaan:
1. Dit bestemmingsplan richt zich uitsluitend op het oorspronkelijk agrarische erf. Er staan geen schuren buiten 

het oorspronkelijke erf;
2. In het kader van de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt is een erfinrichtingsplan 

opgesteld (zie paragraaf 2.2.2 en bijlage 1). Hierin is te zien en tevens beschreven dat de bestaande erfsingel 
behouden blijft. Voor de handhaving van de landschappelijke inpassing wordt in de regels een 
voorwaardelijke verplichting verbonden aan het in gebruik nemen van de woningen.

3. Dit bestemmingsplan voorziet in maximaal 2 woningen en vindt plaats te hoogte van de oorspronkelijke, 
huidige bebouwing. Aan de gestelde voorwaarde, onder 3a wordt daarmee voldaan.

4. In de kernen is het niet mogelijk een vergelijkbare woning (volume woning, oppervlakte hobbyruimte, 
erfgrootte) te realiseren. Daarmee concurreert het woonmilieu en het woningtype niet met woningen in 
dorpen.

5. In paragraaf 4.2 wordt beschreven dat bedrijven in de omgeving niet worden gehinderd. Hiermee voldoet 
het plan aan dit criterium.

6. Het quotum voor extra woningen is nog toereikend voor de woningen die in dit bestemmingsplan mogelijk 
wordt gemaakt. De gemeente heeft aangegeven dat het plan concreet genoeg is om 'een woning van het 
quotum te reserveren.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet komen, moet 
ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden, die 
voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven.

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Bij het doorlopen van een ruimtelijke procedure moet rekening worden gehouden met mogelijke verplichtingen 
op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Daarin is vastgelegd wanneer een 

milieueffectrapport (MER) of een mer-beoordelingsnotitie moet worden opgesteld. In bijlage C en D van het 
Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het ruimtelijke plan planmer-plichtig (bijlage C 
en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in 
het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen.

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject opgenomen. Qua oppervlakte ligt de drempelwaarde op 100 hectare. Ten aanzien van 
woningen ligt de drempelwaarde op een aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen.

Met dit bestemmingsplan wordt ten opzichte van de huidige planologische regeling een extra woning mogelijk 
gemaakt. Deze worden ontsloten op de bestaande weg. Hiervoor hoeven geen andere ontwikkelingen plaats te 
vinden, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is slechts sprake van een perceelsgebonden 
ontwikkeling die geen relatie heeft met andere percelen of andere functies in de omgeving, waarbij geen sprake 
is van een complex project, waar meerdere woningen, winkels of bedrijven worden gevestigd dan wel op 
stedelijke voorzieningen die een betekenis hebben voor de hele stad of een stadswijk. Er is dan ook geen sprake 
van een stedelijke ontwikkelingsproject.

Daarnaast blijkt uit de beoordeling in de hierna beschreven paragrafen dat gelet op de kenmerken van het 
project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen zullen optreden. Er is dan ook geen aanleiding voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure.

4.2 Milieuzonering
Toetsingskader
Met het oog op het voorkomen van overmatige milieuhinder moet ervoor worden gezorgd dat voldoende 
afstand wordt aangehouden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies 
(zoals woningen) in ruimtelijke plannen.

Bij het omzetten van een agrarische bestemming naar een gevoelige functie (zoals burgerbewoning) moet in het 
kader van milieuzonering gekeken worden naar de afstand tussen de woning en de naastgelegen belastende 
bestemmingen. Hierbij moet in eerste instantie niet uitgegaan worden van de feitelijke situatie maar van de 
planologische mogelijkheden op de naastgelegen percelen. Milieuzonering werkt twee kanten op. Aan de ene
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kan mag het plan naastgelegen bedrijven niet onevenredig beperken in de bedrijfsvoering. Aan de andere kant 
moet het goede woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen in voldoende mate aangetoond worden.

De VNG heeft in haar publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (editie 2009) richtafstanden opgenomen, waarbij 
de aan te houden afstand afhankelijk is van de aard en omvang van het bedrijf, de omgeving waarin de 
hindergevoelige functie zich bevindt (rustige woonomgeving of gebied waarin meerdere - ook milieubelastende 
- functies naast elkaar bestaan) en van de daarbij over het algemeen voorkomende milieueffecten. Wanneer 
deze richtafstanden worden toegepast in een ruimtelijk plan wordt in de meeste gevallen voldoende afstand 
tussen de hindergevoelige en de hinderbron aangehouden.

Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige 
wijk. In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, 
geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een 
milieucategorie. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kan gemotiveerd een kleinere afstand 
worden aangehouden.

Beoordeling
Het plangebied bevindt zich in het buitengebied. Ten oosten en ten zuiden bevinden zich drie actieve 
akkerbouwbedrijven (Onderduikerspad 1, 2 en 3). Op deze percelen rust een agrarische bestemming. Hier is als 
hoofdfunctie een grondgebonden agrarisch bedrijf (bv. akkerbouw, melkveehouderij) toegestaan (hoogste 
milieucategorie 3.2, richtafstand 100 meter). Als ondergeschikte nevenfunctie is hier ook intensieve veehouderij 
(bv. legkippen en varkensfokkerij) toegestaan (milieucategorie 4.1, richtafstand 200 meter).

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 naar respectievelijk 50 
meter en 100 meter. Aan deze richtafstanden wordt voldaan. Alle agrarische percelen bevinden zich op een 
afstand groter dan 50 meter. Het goede woon- en leefklimaat in de nieuwe woning en de bestaande woning is 
daarmee voldoende aannemelijk gemaakt.

4.3 Geluid
Voor geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is het terugdringen van hinder 
als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidshinder in de toekomst. Voor dit plan is 
alleen geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai van belang. In de wet is bepaald dat elke weg in principe 
een zone heeft, waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige 
objecten enerzijds en niet-geluidsgevoelige objecten anderzijds. De Wgh stelt dat op de gevels van 
geluidsgevoelige objecten voldaan moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het plangebied ligt in de geluidszone van de Onderduikerspad. Dit betreft een 60 km per uur weg die 
voornamelijk door bestemmingsverkeer gebruikt wordt en heeft dan ook geen belangrijke ontsluitende functie.

Omdat de woning in een geluidszone is gelegen, is een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 3
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toegevoegd. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting ondervindt vanwege het 
Onderduikerspad van ten hoogste Lden = 45 dB. Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Een en 
ander betekent dat de Wet geluidhinder de uitvoering van het plan niet in de weg staat; een hogere waarde 
procedure is niet aan de orde.

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

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, wateroverlast, 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;
« 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
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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. In 2022 vervangt het 
Waterbeheerprogramma het waterbeheerplan.

Proces van de watertoets
De ontwikkeling is met een digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap, in dit geval het waterschap 
Zuiderzeeland. Op basis van deze toets heeft het waterschap aangegeven dat de korte procedure gevolgd wordt. 
De watertoets is als bijlage 2 opgenomen.

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

Wateroverlast
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Voor de ontwikkeling geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat, wanneer 
het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om de piekafvoeren op te 
vangen. Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Binnen het plangebied is geen sprake van een 
toename in verhard oppervlak, of deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied of minder dan 2.500 m2 in 
landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk voor dit plan. In het bestemmingsplan is bepaald 
dat de nieuw te bouwen woning binnen de bestaande wagenberging gerealiseerd dient te worden, dan wel, als 
de bouwkundige staat dat niet toelaat, de bouwenveloppe ongewijzigd blijft. Hierbij hoort de kanttekening dat 
een ondergeschikt wijziging in de contour mogelijk is in het kader van het aanbrengen van een verbeterde 
thermische schil. De erfverhardingen blijven grotendeels ongewijzigd. Nabij de wagenberging wordt circa 20 m2 
verharding weggehaald om als tuin bij de woning te kunnen worden ingericht. Aan de achterzijde van de woning 
komt daar een terras van minder dan 50 m2 voor terug.

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

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

In de nabije omgeving is geen openbare riolering aanwezig. Ter plaatse is sprake van niet kwetsbaar 
oppervlaktewater. Op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het gebiedsgerichte IBA-beleid en 
de beleidsregel 'Directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied' is voor de nieuwe 
lozing (van de nieuwe extra woning) van huishoudelijk afvalwater een separate zuiveringsvoorziening nodig 
(tenminste klasse II). Het waterschap adviseert om vóór melding en aanleg afstemming te hebben met het 
waterschap over de beoogde zuiveringsvoorziening. De initiatiefnemer is op de hoogte van het advies en neemt 
vóór melding en aanleg contact op met het waterschap.

Hemelwater
In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon hemelwater naar een 
centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken kan worden 
geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het oppervlaktewater.

Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de kavelsloten rondom het plangebied. Het hemelwater van het dak 
van de nieuwe woning wordt evenals dat van het dak van de bestaande berging afgevoerd naar de kavelsloot 
rondom het erf. Het terras vloeit af op de omliggende tuin. Het dak van de woning wordt is ontworpen in 
geprepatineerd zink met een minimale uitloging.

Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen die 
onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt
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als uitgangspunt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend volgens 
wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode wordt toegepast. Bij de 
DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met als resultaat dat er minder verontreinigingen naar 
het oppervlaktewater afstromen.

4.5 Bodem
Voor het bestemmingsplan geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt is voor de toekomstige functie. 
Verdachte plekken dienen te worden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten 
saneringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet bodembescherming dat er geen 

risico's voor de volksgezondheid aanwezig zijn.

Voor de ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze is als bijlage 5 toegevoegd. Er is 
geen bodemverontreiniging aangetoond die een belemmering
zou kunnen vormen bij de voorgenomen aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen
(nieuwbouwlocatie). De achtergrondwaarde overschrijdingen aan zink, kwik, som PCB's, som drins en minerale 
olie in de grond en streefwaarde overschrijdingen aan barium en molybdeen in het grondwater hebben geen 
actuele risico's in zich die een belemmering zouden kunnen vormen bij de aanvraag omgevingsvergunning 
activiteit bouwen.

In het grondwater (Pb1, Pb2 en PB20) worden lichte verhogingen aan barium en molybdeen aangetoond. Ter 
plaatse van PB24 (voormalige bovengrondse dieseltank) worden geen overschrijdingen aangetroffen.

Opgemerkt wordt dat eventueel vrijkomende grond (bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden), bij afvoer hiervan, 
niet vrij toepasbaar is. Hergebruik van deze grond is aan bepaalde, door de gemeente gestelde, voorwaarden 
gebonden. De grond kan echter zonder voorwaarden hergebruikt worden in een dezelfde bodemlaag op het 
eigen terrein. Het huidige gebruik heeft geen grondverontreiniging veroorzaakt welke nader onderzoek 
noodzakelijk maakt.

4.6 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 specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig en zijn de karakteristieke structuren 
en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de laanbeplantingen en verkavelingspatronen van 
cultuurhistorische waarde. In dit geval worden de cultuurhistorische waarden gerespecteerd. Zie hiervoor 
paragraaf 2.2.2 en 2.2.3. De aanwezige karakteristieken worden gerespecteerd. Het is niet noodzakelijk om 
nadere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen.
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4.7 Archeologie
In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt verstoord moeten 
archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de 
kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek 
archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder, vastgesteld door 
B&W/gemeenteraad in 2018 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 2012 geven inzicht in de te verwachten 
archeologische waarden. De archeologische waarden zijn in de geldende beheersverordening beschermd 
middels dubbelbestemmingen.

Het plangebied is op de archeologische waarden- en verwachtingskaart aangemerkt als beleidscategorie 'geen'. 
Deze beleidscategorie betekent dat er geen sprake is van archeologische verwachtingen. Het aspect archeologie 
vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit 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.

figuur 7 Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart

4.8 Ecologie
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving en 
met beschermde plant- en diersoorten. Deze zijn geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Met de 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.
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Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen deel uit van Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebied de IJsselmeer ligt op circa 3,1 kilometer. Binnen dit Natura 2000 gebied zijn geen stikstofgevoelige 
habitats aanwezig. Gezien de aard en omvang van de voorgestelde ontwikkelingen kan worden gesteld dat dit 
project geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft.

Soortenbescherming
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Wet natuurbescherming. Op grond van deze wet mogen geen 
beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, worden verstoord. 
Voor soorten die vermeld staan op bijlage IV, zoals vleermuizen, van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode Lijst 
soorten is een zware bescherming opgenomen. De verblijfplaatsen van beschermde soorten mogen niet 
negatief worden beïnvloed door bouwactiviteiten.

De gewenste situatie die de initiatiefnemers voor ogen hebben voorziet niet in het kappen van bomen, en/of 
het dempen van sloten. De bestaande bebouwing op het perceel wordt uitsluitend gesloopt. Daarom is een 
ecologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek is als bijlage 6 toegevoegd. Uit het onderzoek is gebleken dat er 
mogelijk jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw, algemene broedvogels, verblijfplaatsen en 
vliegroutes van vleermuizen en voortplantingswater en landhabitat voor de rugstreeppad binnen de 
invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Om overtredingen op de Wet natuurbescherming te voorkomen, dienen voor algemene broedvogels en 
verblijfsplaatsen en vliegroutes van vleermuizen enkele mitigerende maatregelen genomen te worden. Deze 
staan in hoofdstuk 5 van het onderzoek beschreven.

Voor algemene broedvogels heeft het de voorkeur om buiten het vogelbroedseizoen te werken. Indien toch 
gestart wordt met de werkzaamheden aan het begin van het vogelbroedseizoen, dan dient het plangebied ruim 
voor aanvang van het broedseizoen preventief ongeschikt gemaakt te worden. Indien gestart wordt te midden 
van het vogelbroedseizoen, dient er eerst een controle plaats te vinden door een ter zake kundige ecoloog.

Voor vleermuizen die mogelijk een verblijfplaats in omliggende woningen hebben en een potentiële vliegroute, 
dient er verstoring door bouwverlichting voorkomen te worden.

Voor mogelijk aanwezige jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw zijn geen vervolgstappen 
nodig, aangezien deze mogelijke nestlocaties niet worden aangetast en deze soorten gewend zijn aan verstoring 
door menselijke activiteiten. Voor rugstreeppad zijn tevens geen maatregelen nodig, aangezien de watergang en 
het in de omgeving aanwezige geschikte landhabitat niet wordt aangetast.

30/154



4.9 Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te 
gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 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 minder dan 15 pg/m3 en een gemiddelde 
concentratie stikstofdioxide (NO2) van minder dan 8 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 betekende mate' bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Woningbouwlocaties (tot 1.500 woningen) komen hiervoor in aanmerking. Het toevoegen van 
een woning draagt dus zeker niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het aspect 
luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft geen gevolgen 
voor het bestemmingsplan.

4.10 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van 
gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb).

Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het 
groepsrisico is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 
groepsrisico (GR) moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.

Voor het groepsrisico is een oriënterende waarde bepaald. Dit betreft geen harde norm, maar vormt een 
onderdeel bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het risico. In algemene zin geldt dat wanneer het 
groepsrisico onder de oriënterende waarde blijft, er sprake is van een acceptabel risiconiveau.

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.
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4.11 Kabels, leidingen en zoneringen
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
elektriciteit- 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 hoofd kabels. Ook liggen er geen relevante zones over het plangebied.

4.12 Verkeer en parkeren
Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten, verkeersonveilige situaties of een gebrek aan 

parkeerruimte. Voor de verkeersbewegingen en parkeerplaatsen worden de CROW-kencijfers gehanteerd.

Verkeersafwikkelin g
De ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of tot onveilige situaties in de verkeersafwikkeling. Het 
plangebied is direct ontsloten op de Onderduikerspad. Deze heeft ruim voldoende capaciteit voor het 
toekomstig gebruik. De verkeerssituatie ter plaatse is overzichtelijk. Er is namelijk sprake van een rechte 60 
km-weg. Vanuit de inrit is zowel in oostelijke- als westelijke richting voldoende zicht op de weg.

Parkeren
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 7. De 
gemeentelijke Nota Parkeernormen Noordoostpolder vormt daarbij het toetsingskader. Op deze manier is 

gewaarborgd dat er in de toekomst geen parkeerknelpunten ontstaan.

Voor de woningen moet in het plangebied vijf parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Uitgangspunt is parkeren 
op eigen erf. Voor vrijstaande woningen geldt een norm van 2,4. Deze parkeernorm geldt voor het plangebied, 
omdat hier sprake is van 'buitengebied'. Op het terrein is voldoende ruimte om te voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid.
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Hoofdstuk 5 Juridische vormgeving

5.1 Algemeen
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De 
juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende 
bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2 Toelichting op de bestemmingen
Groen - Erfsingel
Om de bestaande erfbeplanting op het perceel te beschermen is de bestemming 'Groen - Erfsingel' op deze 
gronden van toepassing. Het betreft een zone van 12 meter vanuit de erfgrens. Deze strook is bestemd voor de 
instandhouding en ontwikkeling van de erfsingel. Binnen deze strook is bebouwing niet toegestaan.

Tot slot behoord dit gebied nadrukkelijk niet tot het achtererfgebied. Het is derhalve niet toegestaan om hier 
vergunningvrij te bouwen.

Wonen - Voormalige agrarische erven
Het nieuwe woonperceel krijgt de bestemming 'Wonen - Voormalige agrarische erven'. Woningen dienen ter 
plaatse van het bouwvlak gebouwd te worden. Per woning is 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken toegestaan. 
Dit is inclusief de bestaande bebouwing. Deze oppervlakte telt mee in de toegestane 150 m2 aan bijbehorende 
bouwwerken. Per bouwvlak is één woning toegestaan.

Voor het nieuwe woongedeelte in de bestaande (dubbele) schuur geldt een goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk van 8,5 - en 11 meter conform de bestaande maatvoering van de schuur. Voor de bestaande 
woning geldt een goot- en bouwhoogte van respectievelijk van 6 -en 10 meter conform de bestaande 
maatvoering van de woning. Voor de nieuwe woning ter plaatse van de bestaande kapschuur geldt een goot- en 
bouwhoogte van 3 -en 6 meter.

Daarnaast wordt middels een voorwaardelijke verplichting de uitvoering en het in stand houden van de 
landschappelijke inpassing gewaarborgd.
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. In dat 
verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder 
zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken.

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

6.2 Economische uitvoerbaarheid
De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële haalbaarheid 
ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de economische uitvoerbaarheid. 
Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft 
dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan.

Financiële haalbaarheid
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe financiële bemoeienis 
heeft. Aangenomen wordt dat deze over de financiële middelen beschikt om het plan uit te kunnen voeren en 
alle kosten voor de uitvoering voor rekening neemt.

Grondexploitatie
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van 
ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in 
de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen 
voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden 
dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.
De gemeente moet, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro), de gemaakte gemeentelijke kosten verhalen op de initiatiefnemers van de 
ontwikkeling. Dit geldt overigens alleen wanneer sprake is van bouwplannen, zoals opgenomen in het Bro.

Het bouwplan dat dit bestemmingsplan mogelijk maakt is niet aangemerkt als een bouwplan in de zin van het 
Bro. Het opstellen van een exploitatieplan is derhalve niet nodig. Wel wordt met de initiatiefnemer een 
planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Inrichtingsplan
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Verplichtingen (aantal en afstanden)
- Er wordt in 5 rijen geplant.
- De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150 centimeter.
- De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 centimeter.
- Per 2,25 m2 wordt tenminste één boom/struik geplant.

- De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn,
gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij.

- Een bredere singel is toegestaan

Opdrachtgever
Project

dhr. W. Metsemakers 
Onderduikerspad 4 
8311 PV Espel

Projectnummer 3721
Tekeningnummer VO-011
Schaal 1:500

Ontwerp Situatie Datum 06-07-2022
Fase Voorlopig ontwerp Status DEFINITIEF

60,7m

100,2m

BEPLANTINGSPLAN
Bomen Aandeel Hoogte in cm
Cb Carpinus betulus Haagbeuk 5y0 60-100
Tc Tilia cordata Winterlinde ioy0 80-100
Qr Quercus robur Zomereik ioy0 80-120
Ac Acer campestre Veldesdoorn 5y0 60-100
Ag Alnus glutinosa Els ioy0 80-100
Ap Acer pseudoplatanus Esdoorn ioy0 80-100

Struiken Aandeel Hoogte in cm
Pp Prunus padus Vogelkers 5y0 50-80
Ee Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 5y0 50-80
Rc Rosa canina Hondsroos 5y0 60-100
Vo Vibumum opulus Gelderse roos 10y0 50-80
Rhc Rhamnus cathartica Wegedoorn 5y0 50-80
Cs Cornus sanguinea Rode kornoelje 5y0 60-100
Cm Cornus mas Gele kornoelje 5y0 50-80
Lv Ligustrum vulgare Liguster 5y0 50-80
Ca Corylus avellana Hazelaar 5070 60-100

K4 Architecten
Koningin Julianastraat 21 
8302 CC Emmeloord 
0527 613140 
info@k4architecten.nl

32,5m
17,0m

LEGENDA
: Onbebouwde zone, 4,0m 

: Begrenzing Erf dan wel Erfgrens 

: Erfsloot, 4,0m, hart sloot op erfgrens 

: Erfsingel, 6,0m, begroeiing volgens voorschriften 

: Venster in de erfsingel, geen ondergroei

V :Voorgevel, naar de weg gekeerde gevel



Bijlage 2 Historische erfsingels
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schokbetonnen schuur van de tweede 
serie en depachterswoning type L hebben een 
afwijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
gebouwd, 17 augustusl964 (fotoJ. U. Potuyt).

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

Windsingels

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be- 
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directie van deWieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig
bovenscherm0p het boerenerf van een op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden
akkerbouwbedrijfvan 48 hectarejuni 1955 versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het
(foto Vent 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

130



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 ookde 
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 siertiiin zoals de Directie van de 
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan 
de Lindeweg ten zuidwesten van Luttelgeest 
(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
(ĵotoJ. 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

134



DIPEC'M'E VAN DE WIERIİíCĩ:.!iio:.ZR 
( N'oordooet polierwerken) 

ZWOLU

De ĉoor

C» kewierk J» brief -«a

Ond.«M«rp - erfaituatu.

Clr.s .eemerk íwdU
Cd.19011 29 Juni 1954

Hierbij u'ld .;c I-;' me tetomog van ne erŕinidllng cp :J* bedrijf, zoals dia door 1o Direetis a gedicht.De S1B..Cİ3 er. de scheidingen tu,Hn de versohillen.1e onderdelen ,..n het or:" 90rd«n door de Af:1. B.,boaelt1,i; es Beplan- tii:ic van do Directie geplant,Tevuns zijn op de texamlti( 4a erfvarbaNingen aange.,...run. 
Hot bruin gekleurde pad nerd* vanwege do Dirscho aan,. legt. de rast der paden moot .oor ‘J self wor:len ai^hF- Hiervoor 
kan U «en ř-.MVoolhold verhardingMateriaal (pom) ran ~l JjsJ beschikbaar.wonden gestold voor de helft van de pňja, 'zijnd,J ,.- per . Jochr. U meer p.1m «nllsn hebben dan du a hMv+al- 
heid , l«o kan dit eveneens werden g.leveri, doch dHrroor l j dan do volīo prijs ţ/ Ő-- por m!)

De dikte van :te puinlaag voer snaar vcrxeoi moet 20-25 ei-, zijn, dh voor licht verkeer * 15 cc, "!Ha ovoral voldoesdo za&lld (.. 40 cm) wordt aaage't:r:1cbt. Zand kunt U op eon nader at te wijzen nl!ddep6t halen , — ai.rvoor verC'alnning op liet ::c- nemkantoor te ^l.aillMloord verkregti'n te hebben.Georao vernoea ut vždr 7 Juli ą.a. of U.op levering van 
tove^^noomdc hoeveelheid pulnï/4*- por sr prijo stelt «n hooveol puin extra moat wordon gei.-verd à, S.- p.,r m:s. Ų k\.ot 
hiervoor gebmk maken van bijgaand for-rul.'ľ'ïrtjo,

ïoveas «rit tt uitj^noéisd- CII' op ^^^^/loen^ag Juli a^ a« oII (..(). —uur :ip het DMieiakantoor te ^^eloord de e:-1'in!eliq t, ««e n besproken, wurtlJ U eventuele wìJeigm- gen Kunt voorsten, n. Tuinarchitect îu ai« -rs hiertij lld'fiespvcn over ie unleg van de aiortuin.
ViX'tB I1S, DISSC"lWB VAÎd DE WlifitNGERifZSB 

(Noordoostpolderwerken)

Bijlagen: l tekening, l
•z
29.,s.'54

vCRHMOlilG.
DCNtHlE BEPLANTING

__ .-RASTER h
,----- --- HAAG

RIOOL
_____tUCTR KABEL
_____ TtLCr'OON KABL
_____WATCRLtlOM
..........OOIKER

ŵ kOEMENTUIH 
V MOUTUIN • 8^—
0 Vl'UCNT800f!4.
0 GIOKCLŨU 
K Kl"CNMOK.
P .PCTKOUUMTANK 
l.SILO
^ BRANOKRAAN

OP'tll ONOCRMU0TC OPŞTAUU !IJN 
QCBOUWO 000" Ot 2IIÇļ4Ţ(a

VOORGUTELDC ERFMOCUNG

8 BOCROCRU NO
W.WOMINC. HO.
T .TRANSFORMATOR MO . 
KI ICAPSCRG

DIRECTIE VAN OE WIERINGERMEER
NOOROOOSTPOLOERWCRKEN 

00MEIN8EHEER V«l' Ot N.O POLDER

BEORUr: K-51

PACHTER: AJ 11:QtSLAC. BELEGEN AAN DE HOPWEG

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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RHO ADVISEURS - MEMO

16 maart 2022 PROJECT Espel - Onderduikerspad 4
20220102^001 OPDRACHTGEVER K4 Architecten
Rients Koster

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLWAAI

INLEIDING

Het perceel Onderduikerspad 4 te Espel wordt geherstructureerd, waarbij in een deel van de bestaande schuur een tweede 
woning wordt gerealiseerd. Het beoogde gebruik is in strijd met de geldende beheersverordening "Landelijk gebied 2004". 
In dit plan heeft het perceel de bestemming "Agrarisch gebied", waarbinnen ten hoogste één bedrijfswoning is toegestaan. 
Omdat er in de gewenste situatie twee (burger)woningen zijn beoogd, is het beoogde gebruik in strijd met de beheersveror
dening. De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven aan de ontwikkeling te willen meewerken.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan nood
zakelijk.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient een toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden en is een akoes
tisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op het plangebied/perceel als gevolg van het On
derduikerspad. De uitgangspunten, berekeningen en resultaten zijn vastgelegd in voorliggend memo.

De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht.

PLANBESCHRIJVING

De bestaande (bedrijfs)woning op het perceel is verbonden met het bestaande bedrijfsgebouwschuur; dit gedeelte wordt ver
bouwd en vervolgens gesplitst, waarbij de ene helft in gebruik wordt genomen ten behoeve van de bestaande woning en andere 
helft wordt in gebruik genomen ten behoeve van de nieuwe (extra) woning op de locatie van de nu aanwezige kapschuur.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de nieuwe situatie (verbeelding bestemmingsplan).
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Figuur 1: plansituatie (verbeelding bestemmingsplan)
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RHO ADVISEURS

TOETSINGSKADER WET GELUIDHINDER

Wettelijke zones langs wegen
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte 
van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De 
breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh
aantal rijstroken breedte van de geluidzone [m]

buitenstedelijk gebied stedelijk gebied
5 of meer 600 350
3 of 4 400 350
1 of 2 250 200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft 
een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

- buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het 
betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de be
bouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

Dosismaat Lden
De berekende geluidsniveaus wordt beoordeeld op basis van de Europese dosismaat Lden (Lday-evening-night). Deze dosismaat 
wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een et
maal.

Aftrek op basis van artikel 110g Wgh
De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de Wgh. Dit artikel 
houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door 
innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt 
een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek: 
^ 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012 57 dB bedraagt;
^ 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG2012 56 dB bedraagt;
^ 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidbe
lastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

Nieuwe situaties
Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluid
zone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vast
stelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat
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maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltref
fend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, land
schappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. 
De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen 
(binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een autosnel
weg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk gebied.

Voor het de nieuwe woning in het plangebied geldt dat dit binnen de wettelijke zone ligt van het Onderduikerspad en dat 
dat er sprake is van een buitenstedelijke situatie; de maximale grenswaarde bedraagt dan Lden = 53 dB. De voorkeursgrens
waarde bedraagt Lden = 48 dB.

30 km-wegen
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek 
zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te 
worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doel
matig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aan
gesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeurs
grenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als 
richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

UITVOERING BEREKENINGEN

Uitgangspunten Onderduikerspad

Van het Onderduikerspad zijn geen verkeersgegevens bekend. De weg wordt in hoofdzaak gebruikt door bestemmingsver
keer, waaronder landbouwverkeer. Worst-case is uitgegaan van een intensiteit van 1.000 mvt/etmaal. De rijsnelheid be
draagt 60 km/uur en het Onderduikerspad is voorzien van een standaard asfaltverharding.

Berekeningen
Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meet- 
voorschrift geluid 2012 (RMG 2012). De overdrachtsmodellen zijn opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu, versie 
V2021.1 van dgmr-software. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de ingevoerde wegen.

Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld, waarbij rekening is gehouden met alle relevante 
gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving van de plangebieden. De ingevoerde wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen 
die standaard 0,75 m boven het wegdek liggen.

Voor het bodem-model zijn harde (wegen, water, etc.) en zachte (onverhard terrein) bodemgebieden van belang. Verharde 
gebieden zijn zoveel als mogelijk ingevoerd. Voor de niet gedefinieerde bodemgebieden is uitgegaan van een 50% absorbe
rende bodem (Bf = 0,5).

Ter plaatse van de nieuwe woning (locaties kapschuur) en de zuidgevel van de bestaande schuur zijn rekenpunten ingevoerd 
om de geluidbelasting te berekenen met een hoogte van ho = +1,5 m/4,5 m/7,5 m.

4/6



RHO ADVISEURS

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van T, 

conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep 
VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

Rekenresultaten
In figuur 2 is een overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting vanwege het Onderduikerspad.

Figuur 2: overzicht van de berekende geluidbelasting Lden in dB vanwege het Onderduikerspad (inclusief 5 dB aftrek
o.b.v. artikel 110g Wgh)
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CONCLUSIE

Uit figuur 2 blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting ondervindt vanwege het Onderuikerspad van ten hoogste 
Lden = 45 dB. Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Een en ander betekent dat de Wet geluidhinder de 
uitvoering van het plan niet in de weg staat; een hogere waarde procedure is niet aan de orde.
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Bijlage 1: begrippen
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10"5 Pa.

Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte Lwr in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau Ueqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau Uri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge- 
luid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Ur,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de 
hoogste van de volgende drie waarden:
- Ur.LT over de dagperiode;
- Ur.LT over de avondperiode + 5;
- Ur.LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB(A): gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) Umax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni
veau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden.



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model:
Groep:

: eerste model
: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n
1 Onderduikerspad 171729,65 528004,64 172435,46 527998,80 0,00 0,00

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model:
Groep:

Naam
1

eerste model 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

M-1 M-n ISO^ Type Cpl Cp^W V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))
0,00 0,00 0,00 Verdeling False 1,5 -- -- -- --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model
Groep

Naam
1

eerste model 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A))
60 60 60 — 60 60 60 -- 60 60

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(N)) V(ZV(P4)) 30 km/uur Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)
1 60 -- False W1 1000,00 7,00 2,60 0,70 -- --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model:
Groep:

Naam
1

eerste model 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

IMR(A) IMR(N) IMR(P4) ILV(D) ILV(A) ILV(N) ILV(P4) IMV(D) IMV(A) IMV(N) IMV(P4) IZV(D) IZV(A)
-- -- -- 91,44 91,44 91,44 -- 6,74 6,74 6,74 -- 1,82 1,82

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)
1 1,82 64,01 23,77 6,40 -- 4,72

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) Totaal LE (A) Totaal
1 1,75 0,47 -- 1,27 0,47 0,13 -- 103,00 98,69

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39



Espel-Onderduikerspad 4 Bijlage 2: ingevoerde wegen

Model:
Groep:

eerste model 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) Totaal LE (P4) Totaal
1 93,00 --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 16-3-2022 08:53:39
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Digitale Watertoets

Resultaat van de check gedaan op 20-04-2022

Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een 
aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het 
geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN 
ANTWOORDEN NODIG:

1. korte procedure

2. Advies geen primaire waterkeringen

3. Advies kwelwaterkwaliteit

4. Advies watersysteem

5. Advies geen regionale waterkeringen

6. Advies geen overige kering

7. Advies wateroverlast toename verharding zonder compensatie

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK

1. Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande 
bebouwing inhoudt?

» nee

2. Is er sprake van een uitbreiding of wijziging van de lozing(en)?

« nee

3. Primaire waterkering kernzone

* nee

4. Primaire waterkering binnenbeschermingszone

* nee

5. Primaire waterkering tussenbeschermingszone 

« nee

6. Primaire waterkering buitenbeschermingszone 

» nee

7. Buitendijksgebied kernzone 

» nee

8. Buitendijksgebied dubbelregime 

« nee

9. Buitendijksgebied beschermd

* nee

10. Kernzone overige kering

* nee

11. Beschermingszone overige kering 

« nee
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12. Aandachtsgebieden wateroverlast en onvoldoende drooglegging 2050

* nee

13. Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?

« nee

14. Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?

» nee

15. Betreft het een nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in 
stedelijk gebied groter dan 750m2?

» nee

16. Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer 
parkeerplaatsen en/of een weg met meer dan 1000 voertuigbewegingen per dag?

» nee

17. Wordt er nieuw open water aangelegd? (bijv. ter compensatie toename verharding)

» nee

18. Kwelkwaliteit slecht 

- ja

19. Worden kunstwerken zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen aangelegd?

* nee

20. Is er binnen het plangebied sprake van de toelating, aanwezigheid of aanleg van 
drijvende woningen/woonboten?

* nee

21. Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 
cm of meer?

* nee

22. Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel 
warmte koude opslag (WKO) genoemd?

* nee
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23. Rijkswater 

* nee
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DETAILS

i. korte procedure

Op basis van uw locatie en gegeven antwoorden volgt u de korte procedure.

Wat moet ik doen?
U neemt een waterparagraaf op in uw ruimtelijke plan. Zo onderbouwt u een goede 
ruimtelijke ordening voor het omgevingsaspect water.

Onderstaande concept-waterparagraaf kunt u gebruiken als basis. De tekst vult u 
waar nodig aan met een concrete uitwerking voor de ontwikkeling. De voor de 
ontwikkeling niet-relevante onderdelen (aangeduid met 'optioneel') laat u weg. De 
relevante wateraspecten, zoals waterkeringen en oppervlaktewater, neemt u ook op 
in de verbeelding en/of in de regels van het ruimtelijk plan.

Gebruik de knop 'DIRECT AANVRAGEN' om Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte 
te stellen van uw plannen. Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd. Als u 
een wateradvies wilt ontvangen stuurt u uw uitgewerkte conceptwaterparagraaf 
mee met de aanvraag of via watertoets@zuiderzeeland.nl.

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 
vroegtijdige 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. Na het streefbeeld vindt u het uitgangspunt: het vertrekpunt 
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt vervolgens een overzicht van de 
gerelateerde randvoorwaarden.

Thema Waterveiligheid
Het plan ligt niet buitendijks of in een 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
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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 is geen sprake van een toename in verhard oppervlak, of 
deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied of minder dan 2.500 m2 in 
landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk voor dit plan. ^ul aan 
met:

* Het plangebied ligt in [keuze: stedelijk/landelijk] gebied.

* een beschrijving van de fysieke wijzigingen

* een kwantificering van de eventuele netto toename in verharding

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 voor het streefpeil van het oppervlaktewater 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.

Optioneel: Nabij watergang
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 en 4 meter hoog. Bij een 
waterbreedte vanaf 12 meter geldt dit aan weerszijden. Bij een talud van 1:4 of 
flauwer is geen onderhoudsstrook nodig.

Optioneel: Woonboten
In het plangebied zijn woonboten voorzien. Gezien het waterhuishoudkundige belang 
geldt er in principe een verbodsbepaling voor de aanleg van woonboten/drijvende 
woningen in de kernzone van de watergang. Met een watervergunning kan aanleg
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toegestaan worden. Het is dan onder andere van belang dat de breedte van de 
watergang voldoende ^10 meter) is en het onderhoud goed geregeld wordt. De 
criteria zijn te vinden op www.zuiderzeeland.nl (zoek naar Beleidsregel drijvende 
woningen).

Optioneel: Dempen bestaand oppervlaktewater
In het plangebied wordt water gedempt. Voordat met enige demping wordt gestart, 
dient de compensatie van open water (verleggen, verbreden of nieuw aanleggen) te 
zijn aangelegd. De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen 
moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit en /of de 
waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

Optioneel: Graven nieuw oppervlaktewater
In het plangebied wordt nieuw water gegraven. Er wordt gestreefd naar 
aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere 
kunstwerken en zonder doodlopende einden.

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.

Optioneel: Graven nieuw oppervlaktewater
Uitgangspunt In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige 
functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een 
klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer 
niet. Met het oog op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid 
aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarden
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. 
Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet wenselijk. De afweging 
van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat herverdeling van water binnen de polder de 
voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Thema Schoon Water
Optioneel: Graven nieuw water/aanpassing watersysteem
Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en 
voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

Uitgangspunt
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een
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ecologisch gezond watersysteem. Oevers worden bij voorkeur duurzaam en indien 
passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Bij de dimensionering van het 
watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

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.

Optioneel: Wijziging lozing(en)
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.

Optioneel: Uitlogende materialen
Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in 
bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken) zijn meldingsplichtig. Voor 
lozingen in kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende 
materialen worden voorwaarden gesteld door het waterschap.

Optioneel: Dempen oppervlaktewater
De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen 
aan de eisen uit het "Besluit bodemkwaliteit (BBK)" en/of de 
Waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

Optioneel: Materialen inrichting watersysteem
Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende 
en gecertificeerde materialen toegestaan. Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de 
materialen niet-oxydeerbaar zijn.

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.

De lozingssituatie blijft ongewijzigd: Door de ontwikkeling wijzigt de hoeveelheid 
afvalwater en hemelwater niet. Ook de samenstelling van de bestaande lozingen 
wijzigt niet.

Concept waterparagraaf korte procedure - versie: alle vragen beantwoord met 
'nee', maar wijziging lozing 'ja'

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
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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 
vroegtijdige 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. Na het streefbeeld vindt u het uitgangspunt: het vertrekpunt 
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt vervolgens een overzicht van de 
gerelateerde randvoorwaarden.

Thema Waterveiligheid
Het plan ligt niet buitendijks of in een 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 is geen sprake van een toename in verhard oppervlak, of 
deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied of minder dan 2.500 m2 in 
landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk voor dit plan.

Vul aan met:

* Het plangebied ligt in -keuze: stedelijk/landelijk- gebied.

* een beschrijving van de fysieke wijzigingen

* een kwantificering van de eventuele netto toename in verharding

Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
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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 voor het streefpeil van het oppervlaktewater 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.

Optioneel: Nabij watergang
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 en 4 meter hoog. Bij een 
waterbreedte vanaf 12 meter geldt dit aan weerszijden. Bij een talud van 1:4 of 
flauwer is geen onderhoudsstrook nodig.

Optioneel: Woonboten
In het plangebied zijn woonboten voorzien. Gezien het waterhuishoudkundige belang 
geldt er in principe een verbodsbepaling voor de aanleg van woonboten/drijvende 
woningen in de kernzone van de watergang. Met een watervergunning kan aanleg 
toegestaan worden. Het is dan onder andere van belang dat de breedte van de 
watergang voldoende ^10 meter) is en het onderhoud goed geregeld wordt. De 
criteria zijn te vinden op www.zuiderzeeland.nl (zoek naar Beleidsregel drijvende 
woningen).

Optioneel: Dempen bestaand oppervlaktewater
In het plangebied wordt water gedempt. Voordat met enige demping wordt gestart, 
dient de compensatie van open water (verleggen, verbreden of nieuw aanleggen) te 
zijn aangelegd. De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen 
moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit en /of de 
waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

Optioneel: Graven nieuw oppervlaktewater
In het plangebied wordt nieuw water gegraven. Er wordt gestreefd naar 
aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere 
kunstwerken en zonder doodlopende einden.

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
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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.

Optioneel: Graven nieuw oppervlaktewater
Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies 
worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een 
klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer 
niet. Met het oog op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid 
aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarden
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. 
Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet wenselijk. De afweging 
van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat herverdeling van water binnen de polder de 
voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Thema Schoon Water
Optioneel: Graven nieuw water/aanpassing watersysteem

Goede structuurdiversiteit

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

Uitgangspunt
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een 
ecologisch gezond watersysteem. Oevers worden bij voorkeur duurzaam en indien 
passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Bij de dimensionering van het 
watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

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.

Optioneel: Wijziging lozing(en)
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
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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.

Optioneel: Uitlogende materialen
Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in 
bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken) zijn meldingsplichtig. Voor 
lozingen in kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende 
materialen worden voorwaarden gesteld door het waterschap.

Optioneel: Dempen oppervlaktewater
De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen 
aan de eisen uit het "Besluit bodemkwaliteit (BBK)" en/of de 
Waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

Optioneel: Materialen inrichting watersysteem
Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende 
en gecertificeerde materialen toegestaan. Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de 
materialen niet-oxydeerbaar zijn.

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.

Uitgangspunten
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 gescheiden stelsels 
heeft een sterke voorkeur.Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt 
gezuiverd. Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en 
bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.

Randvoorwaarden
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een gescheiden rioolstelsel een 
voorwaarde. In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af 
te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

m Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 
voertuigen per dag;

m 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).

Waar moet ik op letten?
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Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een (water)vergunning. U dient zelf 
na te gaan welke meldingen en vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. 
Of u meldingen en/of een vergunningaanvraag moet indienen bij het waterschap 
kunt u nagaan op onze website of via een vergunningcheck: Vergunningen | 
Waterschap Zuiderzeeland

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op: 
https://geo-zzl.opendata.arcgis.com/. U vindt hier datasets, services en kaarten die 
vrij te gebruiken zijn. Zoals informatie over het oppervlaktewatersysteem met 
kunstwerken, de peilgebieden, de ligging van waterkeringen en de afvalwaterketen.

Heeft u vragen of suggesties over deze Digitale Watertoets? Laat het ons weten per 
e-mail: watertoets@zuiderzeeland.nl of telefonisch: 0320-274 911. Wfaterschap 
Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad https://www.zuiderzeeland.nl
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DETAILS

2. Advies geen primaire waterkeringen

Geen primaire waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de waterparagraaf.

Thema Waterveiligheid
Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een primaire waterkering. 
Voor het onderdeel primaire waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

20-04-2022, 10:12 Pagina 15 van 20 https://dewatertoets.nl



Digitale Watertoets

DETAILS

3. Advies kwelwaterkwaliteit

Aandachtspunten ligging in gebied met slechte kwel.

Wat moet ik doen?
Als u een nieuw watersysteem wilt aanleggen vragen wij u om contact op te nemen 
met het waterschap via watertoets@zuiderzeeland.nl. Onderstaande tekst neemt u 
op in de waterparagraaf als deze van toepassing is, na afstemming met het 
waterschap. Dit in aanvulling op het algemene deel van de concept waterparagraaf.

Thema Schoon water 
Slechte kwaliteit kwelwater:
Bij het ontwerp van een nieuw watersysteem moet rekening gehouden worden met 
de hoeveelheid kwel en de kwelwaterkwaliteit. Het plangebied is (gedeeltelijk) 
gelegen in een gebied met kwel van matige tot slechte kwaliteit. Het waterschap 
wordt vroegtijdig betrokken voor advies over het ontwerp van het nieuwe 
watersysteem.
Vul aan: uitkomst van het overleg met het waterschap

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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DETAILS

4. Advies watersysteem

Aandachtspunten bij gevolgen voor het bestaande watersysteem.

Wat moet ik doen?
Van onderstaande tekst neemt u de relevante delen op in de waterparagraaf. Dit in 
aanvulling op het algemene deel van de concept waterparagraaf. In de loop van 
2021 wordt dit adviesonderdeel nader uitgewerkt. Over beoogde wijzigingen dient 
mogelijk eerst overeenstemming te zijn met het waterschap voordat een positief 
wateradvies gegeven kan worden. Wj vragen u om contact op te nemen met het 
waterschap via watertoets@zuiderzeeland.nl

Thema Voldoende Water 
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.

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

Optioneel: Dempen bestaand oppervlaktewater In het plangebied wordt water 
gedempt. Voordat met enige demping wordt gestart, dient de compensatie van 
open water (verleggen, verbreden of nieuw aanleggen) te zijn aangelegd. De voor 
demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de 
eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit en /of de waterbodemkwaliteitskaart van 
waterschap Zuiderzeeland.

Vul aan: beschrijf de eventueel beoogde wijzigingen in en/of gevolgen voor het 
bestaande watersysteem, eventueel na afstemming met het waterschap.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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DETAILS

5. Advies geen regionale waterkeringen

Geen regionale waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.

Thema Waterveiligheid:
Het plangebied ligt niet buitendijks. Voor het onderdeel regionale waterkeringen zijn 
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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DETAILS

6. Advies geen overige kering

Geen overige waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.

Thema Waterveiligheid
Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een overige waterkering. Voor 
het onderdeel regionale waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

20-04-2022, 10:12 Pagina 19 van 20 https://dewatertoets.nl



Digitale Watertoets

DETAILS

7. Advies wateroverlast toename verharding zonder 
compensatie

Geen compensatie voor eventuele toename in verharding.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.

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.

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoeŕ 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 voor een bouwvlak sinds begin 2013.

Binnen het plangebied is geen sprake van een toename in verhard oppervlak, of 
deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied of minder dan 2.500 m2 in 
landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk voor dit plan. ^ul aan 
met:

* Het plangebied ligt in [keuze: stedelijk/landelijk] gebied.

* een beschrijving van de fysieke wijzigingen

m een kwantificering van de eventuele netto toename in verharding>

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In opdracht van Rho Adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan uitgevoerd 
in Espel, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. De opdrachtgever is voornemens om een 
kapschuur op het erf te slopen en een klein woonhuis te realiseren op dezelfde locatie. De QuickScan is 
uitgevoerd om eventuele strijdigheden van de beoogde werkzaamheden en de toekomstige situatie met 
de Wet natuurbescherming (Wnb) op te sporen.

1.2 Globale ligging
Het plangebied is gelegen ten noorden van het dorp Espel. Espel ligt ten westen van Emmeloord en ten 
zuiden van Lemmer. Het plangebied is gelegen langs de provinciale weg, de N712 van Lemmer naar Urk. 
De omgeving bestaat uit woonhuizen, agrarische percelen en een aantal sloten en bomen. De globale 
ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1. Globale ligging van het plangebied (rood vlak) (Bron achtergrond: Esri).
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1.3 Structuur natuurwetgeving in Nederland
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van 
Natura 2000-gebieden, de bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.

Naast bescherming vanuit de Wet natuurbescherming, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd 
zijn. Dit betreft het 'Natuurnetwerk Nederland' (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. Na de 
decentralisatie (2017) zijn enkele provincies andere namen gaan voeren voor de NNN.

Decentralisatie
Het bevoegd gezag is gedecentraliseerd naar de provincies. Het Rijk behoudt echter het bevoegd gezag 
en de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor handelingen en 
projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals bijvoorbeeld hoofdwegen, spoorwegen, 
hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, 
delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij en bijvoorbeeld activiteiten Koninklijk Huis.

Soortbescherming
In de Wet natuurbescherming is soortbescherming opgedeeld in categorieën. Voor elke categorie 
gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Het gaat om de volgende categorieën:

1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;
3. 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora').

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit 
de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving.

Soorten van de Vogelrichtlijn
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten 
van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit laatste verbod 
geldt niet voor een aantal aangewezen vogelsoorten, indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is 
op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt.

In aanvulling op de Vogelrichtlijn, geldt er voor een aantal vogelsoorten die jaarlijks naar hetzelfde nest 
terugkeren een jaarrond bescherming van de nesten. De meeste provincies en het Rijk hanteren de 
"Lijst met jaarrond beschermde nesten 2012". Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen jaarrond 
beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5). 
Voor deze laatste categorie geldt alleen een jaarrond beschermde status indien ecologisch 
zwaarwegende omstandigheden dat rechtvaardigen. In de provincies Overijssel, Flevoland en Limburg 
geldt een aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten, waarin een andere categorisering is 
aangebracht.

Soorten van de Habitatrichtlijn
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het wild 
levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, 
opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet 
beschadigd of vernield worden.

Datum: 31 maart 2022
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Daarnaast geldt er een verbod om planten behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, 
te ontwortelen of te vernielen. In tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren 
behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen 
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden.

Andere soorten
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Voor 
soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren en opzettelijk 
beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B 
geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.
In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.

Met betrekking tot de 'andere soorten' zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel 
van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per provincie 
en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.

Indien bij het project-voornemen een of enkele gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden 
overtreden, dient gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, 
dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. 
De grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie.

1.4 Scope van de QuickScan
Deze QuickScan is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten 
gevolge van de geplande bestemmingswijziging/planvoornemen, eventuele strijdigheden met de Wet 
natuurbescherming (Wnb) in kaart te brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen 
volgens deze wet.

Er wordt in deze QuickScan niet ingegaan op raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura 2000, 
Natuurnetwerk Nederland en overige provinciaal beschermde gebieden) en bescherming 
Houtopstanden.

Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen (maar ook maatregelen en 
activiteiten) verplicht op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden 
binnen het plangebied, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. De consequenties van de 
beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de bepalingen van de soortenbescherming uit de Wet 
natuurbescherming (Wnb).

De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen 
veldbezoek en de invoer van de geplande verandering in het bestemmingsbesluit meerdere jaren wordt, 
dient overwogen te worden een herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg 
heeft dat de QuickScan wordt herzien.

Datum: 31 maart 2022
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1.5 Werkwijze
Bureaustudie
Voorafgaand aan het veldbezoek wordt de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht 
door het raadplegen van online- en fysieke atlassen en databases, zoals bijvoorbeeld de NDFF. Het doel 
van de bureaustudie is het inschatten van de ligging van het projectgebied, de aanwezige habitattypes 
en de bekende beschermde soorten, alsmede het verkrijgen van inzicht in de kans dat beschermde 
soorten in een projectgebied aanwezig kunnen zijn.

Veldbezoek
Het veldbezoek is afgelegd door ecoloog Corine Bos van JM ecologie b.v. op 29 maart 2022. Het bezoek 
is uitgevoerd van 09:30 tot 10:00 uur, bij 80C en 1 Bft, op een bewolkte, droge dag. Het doel van het 
veldbezoek is het inschatten van de aanwezige habitattypes en het verkrijgen van inzicht in het 
plangebied.

Maatregel(en) en effecten
De derde stap is de beschrijving van de geplande maatregelen en de omstandigheden (planning, 
methode) waarin deze uitgevoerd gaat worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie 
kunnen hieruit eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving 
opgespoord worden, en kunnen eventuele kennishiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies 
verbonden en hieruit zal duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van 
vervolgstappen, met als doel de wijziging conform de huidige Wet natuurbescherming te laten 
plaatvinden.

Datum: 31 maart 2022
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2 Beschrijving locatie en ingreep

2.1 Locatie
Het plangebied is gelegen ten noorden van het dorp Espel in de gemeente Noordoostpolder, provincie 
Flevoland. Het plangebied wordt omsloten door agrarische percelen, een aantal woonhuizen, schuren 
en een aantal watergangen en bomen. De brede omgeving bestaat uit woonhuizen, agrarische percelen, 
boerderijen en watergangen.

Het plangebied zelf betreft een kapschuur die momenteel voornamelijk dienst doet als opslagruimte 
voor hout en een auto. De voorzijde van de schuur is open en kan niet worden afgesloten. Het dak van 
de schuur heeft een punt en bestaat uit enkellaags dakpannen, waaronder grotendeels geen isolatie 
meer aanwezig is. Een klein deel van het dak heeft nog een laag houtwolcementen betonplaten. Aan de 
voorzijde is een dakgoot aanwezig, die al deels kapot is. De opbouw van de schuur bestaat verder uit 
houten balken en de vloer is van beton. Aan de voorzijde staan tevens nog twee ijzeren palen ter 
versteviging. In het dak zijn enkele kleine ramen aanwezig. De achterzijde van de schuur bestaat uit 
betonnen blokken en bakstenen met drie lage houten deuren en beide zijkanten van de schuur bestaan 
uit enkellaags bakstenen. Aan beide zijden van de schuur is een deur met een raam aanwezig, welke 
geen glas meer bevatten. In de schuur zijn enkele stapels haardhout, pallets en houten balken aanwezig. 
Aan de noord- en westzijde van de schuur staat een rij bomen met een kleine watergang. Tevens is er 
een grasveld aanwezig. De zuidzijde van de schuur ligt aan een grasveld. Ten oosten van de kapschuur 
staan twee grote schuren op het erf. Aan de zuidzijde van deze grote schuren is een woonhuis aanwezig. 
Op het erf zijn verder stapels met takken aanwezig.

Afbeelding 2.1. Begrenzing van het plangebied (rood kader) (Bron achtergrond: Esri).

Datum: 31 maart 2022
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Afbeelding 2.2. Binnenzijde schuur. Afbeelding 2.3. Binnenzijde schuur.

Afbeelding 2.4. Binnenzijde dak van de schuur. Afbeelding 2.5. Noordzijde van de schuur.

Afbeelding 2.6. Achterzijde van de schuur. Afbeelding 2.7. Bomenrij achter de schuur.

Afbeelding 2.8. Watergang ten westen van de schuur. Afbeelding 2.9. Grasveld ten zuiden van schuur.
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Afbeelding 2.10. Takkenstapel op erf. Afbeelding 2.11. Grote schuren en woonhuis op erf.

2.2 Ingreep
De opdrachtgever is voornemens schuur te slopen en vervolgens een woning te realiseren. Deze woning 
zal ongeveer 10 bij 11 meter groot worden en bestaan tot uit twee verdiepingen hebben. Op de begane 
grond zal een woonkamer met keuken, badkamer en twee slaapkamers gerealiseerd worden. En op de 
eerste verdieping zal een vide komen. De buitenzijde van de woning zal deels bestaan uit grote glazen 
wanden met een opbouw van bakstenen, grijze gevelplaten en hout. Het dak zal in een punt lopen en 
waarschijnlijk bedekt worden met gevelplaten. Ten behoeve van de werkzaamheden worden verder 
geen bomen of watergangen aangetast.

Afbeelding 2.12. Nieuwe situatie buitenzijde (Bron: K4 Architecten).
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3 Resultaten veldbezoek en bureaustudie
Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt 
de nadruk op beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde soorten 
betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep.

Gedurende het terreinbezoek is een zone rondom het plangebied bezocht om de aanwezige 
natuurwaarden te inventariseren. Deze zone wordt gehanteerd, omdat werkzaamheden die 
plaatsvinden binnen het plangebied effecten kunnen hebben op de omgeving. Deze zone wordt door de 
ter zake kundige ecoloog tijdens het terreinbezoek bepaald.

3.1 Vogels
Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 11 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en 
verblijfplaatsen jaarrond beschermd in de Provincie Flevoland. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 
1 tot en met 4 in de 'Wijziging Beleidsregels Wet Natuurbescherming Flevoland Lijst jaarrond 
beschermde nesten van vogels' welke is vastgesteld in 2017 en laatst gewijzigd in 2021.
Naast de jaarrond beschermde nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn er categorie 5-vogelsoorten, 
waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. Vogels met jaarrond beschermde nesten categorie 1 tot en met 5 
zijn vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jaarrond beschermde nesten in de provincie Flevoland.
Soort I Categorie I Soort I Categorie 1 Soort Categorie

Boerenzwaluw 3 Blauwe re iger 5b Oeverzwaluw 5b
Bosuil 4 Boomvalk 5a Ooievaar1 5a
Gierzwaluw 2 Buizerd 5a Raaf 5a
Grotegele kwikstaart 3 Draaihals 5b Rode wouw 5a
Huismus 2 Groene specht 5b Sperwer 5a
Kerkuil2 1 Grotebontespecht 5b Spreeuw 5b
Ransuil 4 Havik 5a Tapuit 5b
Roek 2 Huiszwaluw 5b Wespendief 5a
Slechtvalk 3 IJsvogel 5b Zeearend 5a
Steenuil 1 Kleine bontespecht 5b Zwarte specht 5b
Torenvalk 3 Middelste bontespecht 5b Zwarte wouw 5a

Oehoe 5a
1) Wanneer een ooievaarsnest in een hoogspanningsmast vanwege werkzaamheden moet worden weggehaald of verplaatst, dan 
kan dat buiten de periode dat er eieren/jongen aanwezig zijn, zonder ontheffing. Er dient na uitvoering van de werkzaamheden een 
gelijk aantal vervangende nesten in de hoogspanningsmast te worden aangeboden binnen hetzelfde territorium.
2) In het geval dat een kerkuilenkast binnen een erf wordt verplaatst buiten de periode dat er jongen aanwezig zijn, dan hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd, mits onder begeleiding van een deskundige.

Jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4)
Tijdens het veldbezoek is gezocht naar jaarrond beschermde nesten in en binnen de verstoringszone van 
het plangebied. Er zijn in de te verbouwen schuur geen geschikte nestlocaties voor huismus en 
gierzwaluw, omdat het dak bestaat uit dakpannen zonder dakbeschot. Er zijn in de schuur en de overige 
gebouwen op het erf geen nesten aangetroffen van boerenzwaluw, waardoor nesten van deze soort 
uitgesloten kunnen worden. De bomen in de bomenrij langs het plangebied zijn gecontroleerd op holtes 
en boomnesten, deze zijn niet aangetroffen. In een straal van 75 meter rond het plangebied zijn geen 
jaarrond beschermde nesten of geschikte holten waargenomen in bomen, waardoor nesten van bosuil, 
ransuil, roek, slechtvalk en torenvalk uitgesloten kunnen worden. Tevens is er geen geschikt 
broedhabitat voor de grote gele kwikstaart aanwezig vanwege de afwezigheid van een grotere, 
stromende watergang.
Tijdens het veldbezoek is gezocht naar sporen van uilen in de vorm van krijtstrepen en braakballen, deze 
zijn niet aangetroffen waardoor de aanwezigheid van de kerkuil en steenuil ook uitgesloten kan worden.
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Het woonhuis op het erf en andere huizen in de nabije omgeving kunnen een geschikte broedlocatie zijn 
voor huismussen en gierzwaluwen. Onder de dakpannen van het woonhuis is ruimte waar huismus 
en/of gierzwaluw een nestlocatie kan hebben. De huizen in de nabije omgeving kunnen ook een 
geschikte nestlocatie bieden voor huismus en gierzwaluw.

Consequenties van de ingreep op jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw staan 
beschreven in paragraaf 4.2.

Mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5)
Uit de bureaustudie zijn diverse soorten vogels met een categorie 5 beschermd nest naar voren 
gekomen. Een aantal van deze vogels, zijnde de huiszwaluw en spreeuw, kunnen tot broeden komen in 
de directe omgeving van het plangebied. Echter is rond het plangebied voldoende alternatief 
broedhabitat aanwezig. Er is daarom geen sprake van zwaarwegende ecologische redenen die de 
jaarronde bescherming van deze mogelijk aanwezige nesten rechtvaardigen. Deze soorten worden 
derhalve behandeld onder 'algemene broedvogels'.

Algemene broedvogels
Er is binnen het plangebied geschikt habitat aanwezig voor diverse soorten algemene broedvogels. In de 
bomen langs het plangebied kunnen soorten als houtduif, merel en vink tot broeden komen, in de 
watergang diverse watervogels zoals wilde eend en meerkoet en in de omliggende boerderijen en 
woningen kunnen soorten als huiszwaluw en spreeuw tot broeden komen.

Consequenties van de ingreep op algemene broedvogels staan beschreven in paragraaf 4.2.

3.2 Vleermuizen
Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle in Nederland voorkomende soorten staan vermeld in de 
Habitatrichtlijn). Vleermuizen kunnen een plangebied gebruiken als verblijfplaats, vaste vliegroute en/of 
foerageergebied.

Verblijfplaatsen kunnen uitgesplitst worden in vier categorieën, te weten kraam-, zomer-, paar- en 
winterverblijven. Vleermuizen maken op verschillende manieren en in verschillende seizoenen gebruik 
van deze verblijfplaatsen. De eisen die vleermuizen stellen aan hun verblijfplaatsen zijn afhankelijk van 
de vleermuissoort en het gebruik van de verblijfplaats. Kraamverblijven worden in het voorjaar en de 
vroege zomer gebruikt door grote groepen drachtige vrouwtjes om hun jongen te baren en groot te 
brengen. Tegelijkertijd bevinden kleinere groepen mannetjes zich in de zomerverblijfplaatsen. Later in de 
zomer en in het najaar verplaatsen de mannetjes zich naar de paarverblijven, waaromheen ze een 
territorium bezetten en verdedigen tegen andere mannetjes. Binnen het territorium proberen de 
mannetjes langskomende vrouwtjes te lokken naar de paarverblijven, waar vervolgens de paring 
plaatsvindt. Het paarseizoen eindigt in de herfst, waarna de vleermuizen de winterverblijven opzoeken 
om te overwinteren. Sommige soorten migreren hiervoor over behoorlijke afstanden.

Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor dagelijkse verplaatsingen tussen verblijfplaats en 
foerageergebieden en in het geval van migrerende soorten, voor de jaarlijkse trek van en naar de 
winterverblijven. Meestal maken vleermuizen langdurig gebruik van vaste routes die ze onthouden. 
Daarbij worden lijnvormige elementen zoals bomenrijen, dijken en watergangen gebruikt als 
vliegrouteondersteuning. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiële) 
vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken.

Ten slotte kunnen vleermuizen een plangebied gebruiken als foerageergebied. De vleermuizen komen via 
vaste routes naar het foerageergebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op vliegende 
insecten. Net zoals vaste vliegroutes die veelvuldig gebruikt worden, maken vleermuizen ook gebruik van 
vaste foerageergebieden.
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Het ongeschikt maken van een foerageergebied door bijvoorbeeld het kappen of verlichten van bomen of 
het dempen van waterpartijen, kan tot gevolg hebben dat vleermuizen geen toegang meer hebben tot 
voldoende voedsel.

Verblijven
In het plangebied is gezocht naar potentiële verblijfsplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen, 
zoals de gewone dwergvleermuis of laatvlieger die de schuur kunnen gebruiken als kraam-, zomer- of 
paarverblijfsplaats. Er zijn geen potentiële verblijfsplaatsen aangetroffen binnen het plangebied. Het dak 
bestaat uit dakpannen met op een klein deel houtcementen plafondplaten aan de binnenzijde. Dit biedt 
geen geschikte verblijfsplaatsen voor vleermuizen, omdat er nergens ruimte is om ergens tussen te 
kruipen. Er is hier geen vrije aanvliegroute door de dakgoot aan onderzijde van het dak en aan de 
achterzijde van de schuur zijn geen spleten en kieren, waar vleermuizen tussen de dakpannen en de 
plafondplaten kunnen komen. Tevens is de schuur open en niet verwarmd, waardoor dit geen geschikte 
verblijfsplaatsen voor vleermuizen biedt. Ook is er geen spouwmuur aanwezig waar vleermuizen kunnen 
zitten. In de schuur is gezocht naar vleermuismest, dit is niet aangetroffen.
De aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen binnen het plangebied kan daarmee uitgesloten 
worden. Er zijn geen geschikte holten in bomen om het plangebied aangetroffen. De aanwezigheid van 
boombewonende vleermuissoorten kan hiermee uitgesloten worden.

Er zijn buiten het plangebied, binnen de verstoringszone, wel potentiële geschikte verblijfsplaatsen voor 
gebouwbewonende vleermuizen. Het woonhuis heeft een dakpannen dak, waaronder vleermuizen als 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger een kraam-, paar-, of zomerverblijfplaats en de ruige 
dwergvleermuis een paar- of zomerverblijfplaats kunnen hebben. De huizen in de omgeving zijn 
potentieel ook geschikt voor kraam-, paar-, en zomerverblijfplaatsen van vleermuizen. De aanwezigheid 
van vleermuizen binnen de verstoringszone kan dus niet uitgesloten worden.

Consequenties van de ingreep op potentiële vleermuisverblijfplaatsen van gebouwbewonende 
vleermuissoorten staan beschreven in paragraaf 4.2.

Vliegroutes
In en rond het plangebied zijn diverse lijnvormige elementen die dienst kunnen doen als 
vliegrouteondersteuning voor vleermuizen. Zo kunnen de bomenrijen langs de weg het 
Onderduikerspad en de N712 (Westeringweg) dienen als vliegrouteondersteuning voor vleermuizen. Er 
zijn geen andere bomenrijen in de omgeving, waardoor deze bomenrijen mogelijk gebruikt worden als 
essentiële vliegrouteondersteuning door vleermuizen.

Consequenties van de ingreep op mogelijk essentiële vliegroutes van vleermuizen staan beschreven in 
paragraaf 4.2.

Foerageergebied
De omgeving van het plangebied is geschikt als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. 
Aangezien er in de omgeving van het plangebied genoeg minstens even geschikt foerageergebied 
aanwezig is, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied beschouwd.

3.3 Overige zoogdieren
Uit de bureaustudie blijkt dat er in een straal van 2,5 kilometer rond het plangebied verschillende 
waarnemingen bekend zijn van beschermde zoogdieren. Het gaat hier om de steenmarter, otter, 
bunzing en wezel. Naast de bekende beschermde soorten kunnen in de omgeving van het plangebied 
andere nog niet aangetroffen beschermde soorten aanwezig zijn, zoals de hermelijn.
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Steenmarter
De steenmarter is een typische cultuurvolger. Binnen het territorium heeft de soort soms wel tientallen 
rustplaatsen. Rustplaatsen kunnen zich op veel plaatsen bevinden, zowel in bebouwd gebied alsook in 
het buitengebied. Verblijfplaatsen of nesten bevinden zich bijvoorbeeld in holtes of in opening tussen 
platen en stenen (Zoogdiervereniging, z.d.). In de schuur en op het erf liggen stapels hout en stenen, 
echter zijn deze te klein en te open voor de steenmarter om een verblijfsplaats te hebben. Mogelijk 
gebruikt de steenmarter de omgeving van het plangebied als foerageergebied. Er is echter voldoende 
alternatief foerageergebied aanwezig, waardoor de aanwezigheid van essentieel foerageergebied en 
verblijfsplaatsen van de steenmarter uitgesloten kunnen worden.

Otter
De otter is een sterk watergebonden zoogdier. Otters leven in oeverzones die liggen in gebieden met 
voldoende dekking en rust (Zoogdiervereniging, z.d.). Er zijn twee waarnemingen van de otter bekend in 
een watergang ten noorden van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarneming is gedaan op ruim 1 
kilometer afstand van het plangebied. Rond het plangebied zijn geen geschikte watergangen aanwezig 
voor de otter en door de woonhuizen in de omgeving zijn deze ook niet geschikt voor eventuele 
otterverblijfplaatsen. Het plangebied bevat hierdoor geen geschikt habitat, waardoor de aanwezigheid 
van otter kan worden uitgesloten.

Wezel, bunzing en hermelijn
De wezel, bunzing en hermelijn leven in allerlei habitats, van open plekken tot in bossen. Belangrijk is 
dat er voldoende dekking en schuilmogelijkheden aanwezig zijn en dat er voldoende prooidieren in de 
vorm van (woel)muizen te vinden zijn. Verblijfplaatsen bevinden zich op plaatsen met voldoende 
dekking, zoals in bosschages, takkenbulten en in holen van muizen, ratten, konijnen, mollen, dassen en 
vossen (Zoogdiervereniging, z.d.). Binnen een straal van 2,5 kilometer rond het plangebied is één 
waarneming bekend van een wezel. De bunzing is op 2,6 kilometer waargenomen en de hermelijn is in 
de gehele Noordoostpolder de afgelopen vijf jaar niet waargenomen. Aanwezigheid van de hermelijn 
kan hierdoor worden uitgesloten. Er is binnen het plangebied gezocht naar sporen van de de wezel en 
bunzing, deze zijn niet aangetroffen. De takkenhopen zijn te klein om als verblijfsplaats voor de wezel en 
bunzing te dienen. De omgeving is wel geschikt als foerageergebied voor de wezel en bunzing. Er is 
echter voldoende alternatief foerageergebied aanwezig, waardoor de aanwezigheid van essentieel 
foerageergebied en verblijfsplaatsen van de wezel en bunzing in en rond het plangebied kan worden 
uitgesloten.
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3.4 Amfibieën
Uit de bureaustudie blijkt dat er in een straal van 2,5 kilometer rond het plangebied, waarnemingen 
bekend zijn van één beschermde amfibieënsoort; de rugstreeppad. Aanwezigheid van overige 
beschermde amfibieënsoorten kan op basis van de aanwezige habitat en de bekende 
verspreidingsgegevens worden uitgesloten.

Rugstreeppad
De Noordoostpolder staat bekend om de grote hoeveelheid rugstreeppadden. De soort plant zich hier 
voornamelijk voort in perceelsloten in het akkerbouwgebied, in plas-dras situaties en in poelen. Als 
landhabitat worden voornamelijk terreinen rondom loodsen, schuren en boerenerven gebruikt of 
schaars begroeide, goed vergraafbare bodems en opgeworpen bulten (RAVON, z.d.). De watergangen 
rond het plangebied kunnen mogelijk geschikt zijn voor de rugstreeppad als voortplantingswater. Het 
perceel ten westen van het plangebied bevat goed vergraafbare grond, waardoor dit gebruikt kan 
worden door de rugstreeppad als landhabitat. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 
dichte grasmat, welke ongeschikt is als landhabitat voor de rugstreeppad. Mogelijk bevindt zich dus wel 
essentieel voortplantingswater en landhabitat in de omgeving van het plangebied. Aanwezigheid van 
rugstreeppad kan daarmee niet worden uitgesloten.

Consequenties van de ingreep op de rugstreeppad staan beschreven in paragraaf 4.2.

3.5 Overige fauna
Overige beschermde diersoorten zoals dagvlinders, libellen, reptielen, vissen, kreeftachtigen en 
weekdieren zijn niet bekend in de omgeving van het plangebied en worden ook niet verwacht op basis 
van de aanwezige habitat en de bekende verspreidingsgegevens.

3.6 Vaatplanten
De in Nederland beschermde vaatplanten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, of komen slechts 
beperkt voor in Nederland. De meeste soorten groeien op voedselarme bodems en zijn niet te 
verwachten op stikstofrijke of bemeste bodems zoals landbouwgronden en de meeste wegbermen. 
Andere beschermde soorten groeien slechts in een specifieke biogeografische regio in Nederland, zoals 
in het rivierengebied of in het heuvelland van Zuid Limburg. Gezien de aanwezige habitats binnen het 
plangebied in combinatie met de bekende huidige verspreiding van beschermde plantensoorten, kan 
uitgesloten worden dat deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied.
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4 Effecten en gevolgen

4.1 Overzicht beschermde soorten
In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde 
soorten (zie hoofdstuk 3) binnen het plangebied, en de te verwachten risico's voor deze soorten, bij 
uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste 
verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de 
functionele leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt.

Voor soorten die niet genoemd worden vanuit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of Wnb artikel 3.10 
geldt de algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zelfs bij negatieve effecten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor soorten van Wnb artikel 3.10, waarvoor een 
Provinciale vrijstelling is uitgegeven. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht, maar ze worden 
hieronder, ondanks eventueel voorkomen en eventueel te verwachten negatieve effecten, niet 
meegenomen.

Onderstaand wordt gebruik gemaakt van de term "verstoringszone". Deze term heeft betrekking tot de 
invloedsfeer welke is bepaald op de verwachte maximale verstoring die de onderhavige 
werkzaamheden mogelijk hebben op aanwezige natuurwaarden. Hierbij is rekening gehouden met 
tussenliggende elementen, visuele verstoring, verstoring door geluid, en verstoring door trillingen. De 
verstoringszone is per mogelijk aanwezige soort op basis van expert judgement bepaald aan de hand 
van deze verstorende effecten en omgevingselementen, alsmede de gevoeligheid van de betreffende 
soort op basis van ecologie.

Tabel 4.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor het effect van de maatregel bepaald moet 
worden.

Soortgroep Soort(en) Bescherming Aanwezig

Jaarrond beschermde 
broedvogels Huismus en gierzwaluw 3.1 Potentieel

Algemene broedvogels Diverse soorten 3.1 Potentieel

Vleermuizen Verblijfsplaatsen van gebouwbewonende 
soorten en essentiële vliegroutes 3.5 Potentieel

Amfibieën Rugstreeppad 3.5 Potentieel

4.2 Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna
Jaarrond beschermde nesten
In de woonhuizen rondom het plangebied broeden mogelijk huismussen en gierzwaluwen. De 
woonhuizen rondom zullen niet aangetast worden. Wanneer werkzaamheden in de buurt van in gebruik 
zijnde nesten worden uitgevoerd, heeft dit mogelijk een verstorende werking op de broedende vogels. 
Echter zijn deze soorten tegenwoordig dusdanig gewend aan een urbane en humane omgeving dat 
wordt verwacht dat de bouwwerkzaamheden geen significant effect zullen hebben op het broedsucces. 
Daarom hoeven geen vervolgstappen in acht te worden genomen voor wat betreft deze soorten
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Algemene broedvogels
In het plangebied en binnen de verstoringszone hiervan kunnen meerdere algemene broedvogels tot 
broeden komen. Wanneer werkzaamheden in de buurt van in gebruik zijnde nesten worden uitgevoerd, 
heeft dit mogelijk een verstorende werking op de broedende vogels. Dit is in strijd met de 
verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen 
worden zonder dat de in paragraaf 5.1 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.

Vleermuizen
Onder het dak van het woonhuis naast het plangebied en de huizen in de omgeving bevinden zich 
mogelijk verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. Tevens kunnen de bomenrijen langs de 
weg Onderduikerspad en de N712 dienst doen als essentiële vliegrouteondersteuning. De 
werkzaamheden kunnen een verstorend effect hebben op mogelijk verblijfplaatsen in de woningen 
rondom het plangebied en vliegroutes langs het plangebied. Indien 's avonds of 's nachts wordt gewerkt 
gedurende de actieve periode voor vleermuizen (circa 15 april tot en met 15 oktober), kan er 
lichtverstoring door het gebruik van bouwverlichting optreden. Hierdoor kunnen mogelijk aanwezige 
vleermuizen gedesoriënteerd raken. Ten gevolge daarvan kan het functioneren verminderen van de 
mogelijk aanwezige verblijfplaatsen en vliegroutes. Dergelijke effecten zijn in strijd met de 
verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen 
worden zonder dat de in paragraaf 5.2 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.

Rugstreeppad
De watergang ten westen van het plangebied kan mogelijk dienen als essentieel voortplantingswater 
voor de rugstreeppad. Tevens kan het perceel ten westen van het plangebied gebruikt worden als 
landhabitat vanwege de vergraafbare grond. Deze watergang en naastgelegen perceel worden niet 
aangetast door de voorgenomen werkzaamheden. De directe omgeving van het plangebied is 
ongeschikt als landhabitat voor de rugstreeppad. Er zijn dus geen negatieve effecten op de rugstreeppad 
en er hoeven geen vervolgstappen in acht te worden genomen.
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5 Mitigerende maatregelen
In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 4 is 
bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan 
bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar 
de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de 
verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende 
maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing.
Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan 
worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld.

Tabel 5.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor een vervolgactie benodigd is.

Soortgroep Soort(en) Bescherming Aanwezig Vervolgactie

Algemene
broedvogels Diverse soorten 3.1 Potentieel Mitigatie

Gebouwbewonende
Vleermuizen soorten en essentiële 

vliegroutes
3.5 Potentieel Mitigatie

5.1 Algemene broedvogels; mitigatie
De omgeving van het projectgebied is geschikt voor diverse algemene broedvogelsoorten. In bomen 
kunnen diverse zangvogels tot broeden komen en in de watergangen kunnen diverse watervogels tot 
broeden komen. Alle inheemse broedvogels zijn tijdens het broeden wettelijk beschermd volgens de 
Vogelrichtlijn. Als er ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of binnen de 
verstoringszone van het plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen doorgang 
vinden totdat de jongen zijn uitgevlogen. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het 
verstoren en verjagen van broedende vogels. Het verdient daarom de aanbeveling om de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Een wettelijk vastgestelde periode voor het 
broedseizoen bestaat niet, bepalend is of broedgevallen aanwezig zijn. Indicatieve datumgrenzen zijn 15 
maart tot 15 juli, maar er bestaan, afhankelijk van het weer en de vogelsoort, vele uitzonderingen op 
deze regel.

Indien de werkzaamheden toch starten aan het begin van het broedseizoen, dan dienen broedgevallen 
binnen het plan- en verstoringsgebied van de werkzaamheden voorkomen te worden. Het ongeschikt 
maken kan preventief gedaan worden door ruim voor het vogelbroedseizoen het gebied te ontdoen van 
geschikte nestgelegenheden. Dit kan op verschillende manieren.

^ Door het plaatsen van vlaggetjes of roofvogel-vliegers langs de watergangen en fluitlint in de 
bomen worden zangvogels en watervogels geweerd uit het gebied;

^ Door het van tevoren verwijderen van bomen binnen het plangebied is er geen 
nestgelegenheid meer voor diverse soorten zangvogels;

^ Door het maaien van vegetatie rond de watergangen is er geen geschikte nestgelegenheid 
meer voor diverse soorten watervogels.

Het functioneren van de preventieve maatregelen dient gecontroleerd te worden vanaf de plaatsing 
totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Tevens mogen de genoemde maatregelen niet in strijd zijn met 
de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming voor wat betreft andere beschermde soorten en/of 
gebieden of het beleid van de NNN.
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Indien de werkzaamheden starten te midden van het broedseizoen, dient het plan- en verstoringsgebied 
eerst door een ter zake kundige ecoloog gecontroleerd te worden op aanwezigheid van broedvogels. 
Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plan- of verstoringsgebied, 
worden door de ter zake kundige ecoloog specifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt (een deel 
van) het projectgebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot alle 
nesten, vanuit eigen beweging van de vogels, niet meer in gebruik zijn.

5.2 Vleermuizen; mitigatie
Indien 's avonds of 's nachts wordt gewerkt gedurende de actieve periode van vleermuizen (circa 15 
april tot en met 15 oktober), kan er lichtverstoring door het gebruik van bouwverlichting optreden. 
Hierdoor kunnen mogelijk aanwezige vleermuizen gedesoriënteerd raken. Ten gevolge daarvan kan het 
functioneren verminderen van de mogelijk aanwezige verblijfplaatsen in de woningen rondom het 
plangebied en mogelijk aanwezige vliegroutes langs de bomenrijen. Een dergelijk effect is in strijd met 
de Wet natuurbescherming. Om effecten van lichtuitstraling te voorkomen wordt geadviseerd om 
eventueel te gebruiken verlichting weg te draaien van de omliggende bebouwing en bomenrijen. Dit is 
zeker noodzakelijk in de schemer en nacht (van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonopkomst) 
gedurende de actieve periode van vleermuizen (circa 15 april tot en met 15 oktober). Dit houdt in dat de 
verlichting naar beneden gericht dient te zijn op de werkzaamheden zodat er geen licht naar de 
omgeving kan uitstralen. In onderstaande figuur (figuur 5.1) is een dergelijke werkwijze schematisch 
weergegeven. De V in de tekening geeft weer hoe de lichtuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk 
kan worden beperkt kan worden. In de situatie met een X is er sprake van significante lichtuitstraling 
naar de omgeving waardoor een mogelijk effect op verblijven van vleermuizen niet is uit te sluiten. Bij 
voorkeur wordt er bij het plaatsen van een licht gekozen voor amberkleurige verlichting.

Bij de realisatie van nieuwbouw wordt geadviseerd om natuurinclusief te bouwen. Natuurinclusief 
bouwen is een vorm van duurzaam bouwen, waarbij er meer plek voor verschillende diersoorten 
gerealiseerd wordt. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbrengen van inbouwkasten in de muur of 
speciale dakpannen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Figuur 5.1 Voorbeeld van toepassing bouwverlichting bij. X= verlichting veroorzaakt uitstraling naar omgeving, V= 
verlichting veroorzaakt geen uitstraling richting de omgeving.
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6 Conclusie
In opdracht van Rho Adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan uitgevoerd 
aan het Onderduikerspad 4 in Espel, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. De opdrachtgever 
is voornemens om een kapschuur g te slopen en een woning te realiseren. De QuickScan is uitgevoerd 
om eventuele strijdigheden van de beoogde werkzaamheden en de toekomstige situatie met de Wet 
natuurbescherming (Wnb) op te sporen.

Uit de QuickScan is gebleken dat er mogelijk jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw, 
algemene broedvogels, verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen en voortplantingswater en 
landhabitat voor de rugstreeppad binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn.
Om overtredingen op de Wet natuurbescherming te voorkomen, dienen voor algemene broedvogels en 
verblijfsplaatsen en vliegroutes van vleermuizen enkele mitigerende maatregelen genomen te worden. 
Voor algemene broedvogels heeft het de voorkeur om buiten het vogelbroedseizoen te werken. Indien 
toch gestart wordt met de werkzaamheden aan het begin van het vogelbroedseizoen, dan dient het 
plangebied ruim voor aanvang van het broedseizoen preventief ongeschikt gemaakt te worden. Indien 
gestart wordt te midden van het vogelbroedseizoen, dient er eerst een controle plaats te vinden door 
een ter zake kundige ecoloog.

Voor vleermuizen die mogelijk een verblijfplaats in omliggende woningen hebben en een potentiële 
vliegroute, dient er verstoring door bouwverlichting voorkomen te worden.
Voor mogelijk aanwezige jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw zijn geen 
vervolgstappen nodig, aangezien deze mogelijke nestlocaties niet worden aangetast en deze soorten 
gewend zijn aan verstoring door menselijke activiteiten. Voor rugstreeppad zijn tevens geen 
maatregelen nodig, aangezien de watergang en het in de omgeving aanwezige geschikte landhabitat 
niet wordt aangetast.

Gorredijk, maart 2022 
JM ecologie b.v.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Onderduikerspad 4 te Espel met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00707-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;

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

1.3 verbeelding
de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;

1.4 aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 1aan 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;

1.5 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;

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

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

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

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

1.10 bebouwingsgebied:
achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de oorspronkelijke woning;
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1.11 bedrijfsgebouw
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.12 bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.13 bestaand:
het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 
2010Vomgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010), destijds vergunningvrij gebruik en/of 
bebouwing en andere vergunningen zonder de activiteit bouwen;

1.14 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.15 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

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

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

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

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

1.20 dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

1.21 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van 
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel is hier geen 
horeca begrepen;
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1.22 erf:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk 
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Gronden met de bestemming 'Groen - Erfsingel' 
worden niet tot het erf gerekend.

1.23 erfsloot:
sloot die vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft gelegen langs de zij- en 
achterkant van het erf;

1.24 extensieve openluchtrecreatie:
vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel van al dan niet 
aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals 
wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen en strandjes;

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

1.26 gemeentelijke parkeernorm
de parkeernormen zoals opgenomen in 'Nota Parkeernormen' die als bijlage 3 bij deze regels is gevoegd, dan 
wel, indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, de wijziging hiervan;

1.27 hoofdgebouw:
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en 
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;

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

1.29 kampeermiddel:
een mobiel en/of vast kampeermiddel dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 
voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.30 kas:
opstallen van glas, of ander lichtdoorlatend materiaal, boogkassen en schermhallen met een hoogte van 1,5 
meter of meer boven het maaiveld;

1.31 mobiel kampeermiddel:
een tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan of enig ander onderkomen met de bedoeling deze te plaatsen 
op een kampeerterrein gedurende ten hoogste 3 aansluitende maanden;
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1.32 onderkomen:
een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, 
voorzover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent;

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

1.34 openbaar toegankelijk gebied:
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, 
plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met 
uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.35 permanente bewoning:
bewoning van een ruimte als hoofdwoonverblijf, waarbij door betrokkene(n) niet aannemelijk is of kan worden 
gemaakt dat elders daadwerkelijk over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;

1.36 recreatiewoning:
een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief nachtverblijf door een persoon, gezin of andere 
groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben; onder recreatief nachtverblijf is in 
ieder geval niet begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen;

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

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

1.39 vast kampeermiddel:
een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijf op een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting 
bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond en daardoor als 
bouwwerk is aan te merken;

1.40 vloeroppervlak:
de totale binnenwerks gemeten oppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;

1.41 voorerfgebied:
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;
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1.42 voorkant:
met 'gevellijn' aangeduide lijn op de verbeelding - opgenomen met het oog op het bepalen van het 
achtererfgebied;

1.43 woning:
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor huisvesting 
van één huishouding;

114/154



Artikel 2 Wijze van meten

2.1 de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4 de 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;

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6 peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitend 

afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of 

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen - Erfsingel

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. opgaande afschermende beplanting;
b. een bebouwingsvrije onderhoudsstrook;
c. erfsloten;

met daaraan ondergeschikt:
d. tuinen, erven en paden;
e. ontsluitingswegen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden.
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Artikel 4 Wonen - Voormalige agrarische erven

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Voormalige agrarische erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. wonen in woningen 

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

4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bouwwerken
Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend gebouwd worden:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken geen gebouwen zijnde.

4.2.2 Woningen
Voor woningen gelden de volgende regels:
a. een woning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. per bouwvlak mag niet meer dan één woning gebouwd worden;
c. de inhoud van een woning, inclusief niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, mag niet 

meer bedragen dan 1.200 m3, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar 
geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is aangegeven. Ter plaatse van de aanduiding 'minimum 
volume (m3)' geldt aanvullend de minimum inhoud zoals op de verbeelding is aangegeven;

d. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
e. de minimum goothoogte en de maximum goothoogte mogen niet lager respectievelijk hoger zijn dan ter 

plaatse van de aanduidingen 'minimum goothoogte (m)' en/of 'maximum goothoogte (m)' op de verbeelding 
is aangegeven;
1. de minimum bouwhoogte en de maximum bouwhoogte mogen niet lager respectievelijk hoger zijn dan 

ter plaatse van de aanduidingen 'minimum bouwhoogte (m)' en/of 'maximum bouwhoogte (m)' op de 
verbeelding is aangegeven.

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
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1. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;
2. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m2 bedragen, 

uitgezonderd niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken die onderdeel uitmaken van het 
hoofdgebouw als bedoeld in 4.2.2 lid c;

3. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de 
verbeelding is aangegeven;

4. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m, uitgezonderd ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de 
verbeelding is aangegeven;

5. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., en d. gelden voor herbouw van bestaande bijbehorende 
bouwwerken de bestaande maten, afmetingen, situering en omvang van de bebouwde oppervlakte van een 
gebouw als maximum.

4.2.4 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels
1. bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een 

woning;
2. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m;
3. in afwijking van lid b. mag de bouwhoogte van pergola's maximaal 3 m zijn;
4. in afwijking van het bepaalde onder a., b. en c. gelden voor herbouw van bestaande bouwwerken geen 

gebouw zijnde bestaande maten, afmetingen, situering en omvang van de bebouwde oppervlakte van een 
bouwwerk als maximum.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 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 2 opgenomen 
erfinrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan ter plaatse van de aangrenzende gronden met de 
bestemming 'Groen - Erfsingel'.

4.3.2 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte;
b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting;

4.3.3 Geoorloofd gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis verbonden beroep- 
of bedrijfsactiviteit, mits:
a. ten hoogste 30^! van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten 

hoogste 60^! van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per
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woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;
b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
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 uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Lijst aan huis 

verbonden bedrijfsactiviteiten

4.4 Afwijken van de regels

4.4.1 Afwijken specifieke gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 4.3.1 
indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op en andere gelijkwaardige wijze wordt aangeplant en 
in stand wordt gehouden dan is bepaald in de inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals 
opgenomen in de betreffende bijlage(n) van de regels, mits
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.

4.4.2 Afwijken ten behoeve van vergroten inhoud woning
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 4.2.2 
onder c, ten behoeve van het uitsluitend binnen de aaneengesloten oorspronkelijke bebouwing, vergroten van 
de inhoud van de woonruimte tot de totale inhoud van die aaneengesloten bebouwing, mits:
a. het bijdraagt aan de instandhouding van de betreffende bebouwing, en;
b. het aantal woningen niet toeneemt.

4.4.3 Afwijken ander gebruik
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 4.1, 
ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte nevenfunctie, voor:
a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m2 per 

woning;
b. horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 

m2 per woning;
c. opslag en stalling van caravans, campers, boten en dergelijke;
d. kunstnijverheid, ateliers, musea en dergelijke;
e. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m2 per woning;
f. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
g. detailhandel gerelateerd aan het onder b. en d. genoemde ander gebruik tot een maximale 

verkoopvloeroppervlakte van 100 m2 per woning.

Bij het afwijken op grond van artikel 4.4.3 dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
1. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de 

oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden;
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2. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor nabijgelegen percelen;
3. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer;
4. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats te 

vinden;
5. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden.
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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 gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor de inhoud van woningen en de 
oppervlakte van bijbehorende bouwwerken;

b. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van grens of richting van wegen, paden en waterlopen, en 
ligging van aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen krachtens het plan is 
toegestaan niet meer dan 5 m bedragen;

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting 
van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden 
ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een 
geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 

meer dan 40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte 

ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt 
vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
g. voor afwijkingen van bestemmingsgrenzen en aanduidingsgrenzen ten behoeve van erkers, ingangspartijen 

en andere uitbreidingen van woningen over maximaal de halve gevelbreedte, met een maximale hoogte van 
3,5 m, mits die afwijkingen niet meer dan 3 m bedragen ten opzichte van hetgeen krachtens het plan is 
toegestaan.
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Artikel 7 Parkeerregels

7.1 Voldoende parkeergelegenheid
a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden genomen 

en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat voldoende 
parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 
gebouw hoort worden gerealiseerd.

b. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te worden gehouden voor 
het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

7.2 Voldoende laad- en losruimte
Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet:
a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt beschouwd als 

bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

7.3 Beleidsregels
Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 7.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de 
beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze beleidsregels 
zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

7.4 Afwijken

7.4.1 Afwijken parkeergelegenheid
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 sub a overeenkomstig 
de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 7.3.

7.4.2 Afwijken laad- en losruimte
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2 en worden toegestaan dat in 
minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die bepalingen door 
bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

7.5 Nadere eis
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- en 
losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, perceel, 
straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

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

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.

c. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

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

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

124/154



Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Onderduikerspad 4 te Espel'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Lijst aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2 Beplantingsplan met bijbehorende inrichtingstekening

131/154



88
,8

m

V

'püir^'

N

Verplichtingen (aantal en afstanden)
- Er wordt in 5 rijen geplant.
- De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150 centimeter.
- De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 centimeter.
- Per 2,25 m2 wordt tenminste één boom/struik geplant.

- De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn,
gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij.

- Een bredere singel is toegestaan

Opdrachtgever
Project

dhr. W. Metsemakers 
Onderduikerspad 4 
8311 PV Espel

Projectnummer 3721
Tekeningnummer VO-011
Schaal 1:500

Ontwerp Situatie Datum 06-07-2022
Fase Voorlopig ontwerp Status DEFINITIEF

60,7m

100,2m

BEPLANTINGSPLAN
Bomen Aandeel Hoogte in cm
Cb Carpinus betulus Haagbeuk 5y0 60-100
Tc Tilia cordata Winterlinde ioy0 80-100
Qr Quercus robur Zomereik ioy0 80-120
Ac Acer campestre Veldesdoorn 5y0 60-100
Ag Alnus glutinosa Els ioy0 80-100
Ap Acer pseudoplatanus Esdoorn ioy0 80-100

Struiken Aandeel Hoogte in cm
Pp Prunus padus Vogelkers 5y0 50-80
Ee Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 5y0 50-80
Rc Rosa canina Hondsroos 5y0 60-100
Vo Vibumum opulus Gelderse roos 10y0 50-80
Rhc Rhamnus cathartica Wegedoorn 5y0 50-80
Cs Cornus sanguinea Rode kornoelje 5y0 60-100
Cm Cornus mas Gele kornoelje 5y0 50-80
Lv Ligustrum vulgare Liguster 5y0 50-80
Ca Corylus avellana Hazelaar 5070 60-100

K4 Architecten
Koningin Julianastraat 21 
8302 CC Emmeloord 
0527 613140 
info@k4architecten.nl

32,5m
17,0m

LEGENDA
: Onbebouwde zone, 4,0m 

: Begrenzing Erf dan wel Erfgrens 

: Erfsloot, 4,0m, hart sloot op erfgrens 

: Erfsingel, 6,0m, begroeiing volgens voorschriften 

: Venster in de erfsingel, geen ondergroei

V :Voorgevel, naar de weg gekeerde gevel
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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. aebiedstvDoloaie 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 Stedelijkheidsg raad 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 Stedelijkheidsg raad 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 5Oy 50y 9oy 8oy ïooy 6oy 8oy 7oy
woningen bezoekers ïoy 20y 8oy 7oy oy 6oy ïooy 7oy
kantoor/bedrijven ïooy 100y 5y 5y oy oy oy oy
commerciële dienstverlening ïooy 100y 5y 75y oy oy oy oy
detailhandel 3oy 60y ïoy 75y oy ïooy oy oy
grootschalige detailhandel 30y 60y 7oy 8oy oy ïooy oy oy
supermarkt 30y 60y 4oy 8oy oy ïooy 4oy oy
sportfuncties binnen 50y 50y ïooy ïooy oy ïooy ïooy 75y
sportfuncties buiten 25y 25y 5oy 5oy oy ïooy 25y ïooy
bioscoop/theater/podium 5y 25y 9oy 9oy oy 4oy ïooy 4oy
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau 100y 75y ïoy ïoy oy ïoy ïoy ïoy
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleun-
woning/verzorgingsflat 50y 50y ïooy ïooy 25y ïooy ïooy ïooy
ziekenhuispatiënten 
inclusief bezoekers 6oy 100y 6oy 6oy 5y 6oy 6oy 6oy
ziekenhuis medewerkers 75y 100y 4oy 4oy 25y 4oy 4oy 4oy
dagonderwijs 100y 100y oy oy oy oy oy oy
avondonderwijs 0y 0y ïooy ïooy oy oy oy oy
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 Z nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.

« Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.

« Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.
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2.5 Slotbepaling
Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen.

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen
Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 
gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 
aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.”

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: ‘het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 
functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 
parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.
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3. Parkeernormen Noordoostpolder

3.1 Hoofdfunctie wonen

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3

koop, 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 50A

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening

100 m2 
bvo

2,1 2,9 3,6 3,6 20yD

bedrijf arbeidsintensiefI 
bezoekers extensief (industrie

100 m2 
bvo

1,6 2,4 2,4 2,4 5Yo

bedrijf arbeidsextensiefI 
bezoekers extensief (bv loods)

100 m2 
bvo

0,7 1,1 1,1 1,1 50A

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo

1,3 1,9 2,0 2,0 5Yo
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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 - 93Z

grote supermarkt 100 m2 bvo
6,0 7,7 8,8 - 84Z

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo

6,4 7,4 - 80Z

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 720Zo

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 760Z0

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 970Z0
Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 950Zo

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 940Zo

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 970Zo

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87yo

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86yo

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89yo

biljart- en 
snookercentrum

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87yo

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93yo

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87yo

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90yo

wellnesscentrum 
(thermen etc.)

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99yo

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99yo

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96yo

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94yo

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 - 90Z

restaurant 100 m2 bvo 9,0 13,0 15,0 - 80Z

discotheek 100 m2 bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99Z

hotel 1ster 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 770Zo

hotel 4 sterren 10 kamers
3,4 7,2 7,5 9,0 730Z0

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 0X

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 11X

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7X

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95X

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 /o leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur4 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x /o leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur5 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x /o 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 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 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 s 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 
^50

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 20oZo 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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