
Gemeente Noordoostpolder

NAAM PLAN

Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord

N AAM C M L-B ESTA N D DATUM BLAD VAN BLADEN FORMAAT

NLIMRO.0171.BP00695-0N01 12-8-2022 1 VAN 1 A3

I— 
CO LU 
Gû

Best M ingenieursbureau
Buiksloterdijk 338 1034ZG Amsterdam 

020 6338110 www.bestm.nl

«BJZnu
LH ruimtelijke plannen en advies

Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo 
0546 454466 www.bjz.nu

TEKENAAR SCHAAL

MvL 1 :1000



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Inhoudsopgave

Regels 3

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4
Artikel 1 Begrippen 4
Artikel 2 Wijze van meten 7

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 8
Artikel 3 Groen - Erfsingel 8
Artikel 4 Wonen - Voormalige agrarische erven 9

Hoofdstuk 3 Algemene regels 12
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 12
Artikel 6 Algemene gebruiksregels 13
Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 15
Artikel 8 Overige regels 16

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 17
Artikel 9 Overgangsrecht 17
Artikel 10 Slotregel 18

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

2



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Regels

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

3



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:
het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord" met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00698-0N01 van de gemeente Noordoostpolder;

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

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

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

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

1.6 aan huis verbonden beroep
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

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

1.8 ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

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

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

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

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

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

1.13 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.14 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15 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;

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

1.17 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;

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

1.19 bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel;

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

1.21 dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

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

1.23 erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan 
of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

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

1.25 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;
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1.26 gemeentelijke parkeernorm
de parkeernorm zoals opgenomen in Parkeernota die als Bijlage 3 bij deze regels is gevoegd, van toepassing;

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

1.28 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 omgevingsvergunning

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

1.30 omgevingsvergunningvoor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden:

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

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

1.32 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;

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

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

1.35 voorerfgebied
Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

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

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

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

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

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

2.5 de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van
de kap;

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

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

2.8 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

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

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

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

7



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

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. waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. 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:

a. wonen in woningen;

met daarbij behorende;

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bebouwing

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 4.1, mogen uitsluitend gebouwd worden:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken geen gebouw zijnde.

4.2.2 Woningen

Voor woningen gelden de volgende regels:

a. een woning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. per bouwvlak mag niet meer dan één woning gebouwd worden;
c. de inhoud van een woning, inclusief niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, mag niet 

meer bedragen dan 1.200 m3;
d. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 20° en niet meer dan 30° bedragen;
e. de maximum goot- en bouwhoogte mag niet hoger zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m)', 'maximum bouwhoogte (m)' op de verbeelding is aangegeven;
f. in afwijking van het bepaalde onder c., d, en f. geldt voor woningen, dat afwijkingen in maten en 

afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan 
gehandhaafd mogen worden.

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;
b. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m2 bedragen, 

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

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m;
e. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., en d. geldt voor bijbehorende bouwwerken, dat afwijkingen 

in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan gehandhaafd mogen worden.
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4.2.4 Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een 
woning;

b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m;
c. in afwijking van lid b. mag de bouwhoogte van pergola's maximaal 3 m zijn;
d. in afwijking van het bepaalde onder a., b. en c. 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 1 opgenomen 
inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan ter plaatse van 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 aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits:

a. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten 
hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per 
woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
a. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
b. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt;
c. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
d. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
e. in het geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in 

Bijlage 2 aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels

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 een 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 geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
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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 

verkoopoppervlakte van 100 m2 per woning.

Bij het afwijken op grond van artikel 4.4.3 dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

a. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de 
oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden;

b. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor nabijgelegen percelen;
c. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer;
d. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats 

te vinden;
e. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden.
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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.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

12



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, 
strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.

6.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken 
van:

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
c. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte;
d. gronden als staanplaats voor onderkomens;
e. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden.

6.3 Parkeerregels

6.3.1 Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden 
genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat 
voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde 
terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd;

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

6.3.2 Voldoende laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt beschouwd 
als bestaand gebruik;

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

6.3.3 Beleidsregels

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de in 6.3.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd 
gezag de beleidsregels van de Parkeernota toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze beleidsregels 
zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.3.4 Afwijken

a Afwijken parkeergelegenheid
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.3.1 sub a 
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 6.3.3.
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b Afwijken laad- en losruimte
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.3.2 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.

6.3.5 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- 
en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, 
perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;

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

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

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 
meer dan 40 m;

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

bedraagt.
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Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Artikel 8 Overige regels

8.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van dit plan.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

16



Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

9.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 9.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 9.1 met maximaal K^.

9.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 9.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

9.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 9.4, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind.

9.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 9.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

9.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 9.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
ontwerp

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord'.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de Bomenweg 6 te Emmeloord, gelegen in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder, bevindt 
zich een voormalig agrarisch erf. De agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd en worden in de 
toekomst niet opnieuw hervat.

Op het erf bevinden zich een voormalige agrarische bedrijfswoning en twee voormalige agrarische schuren.
Eén van deze schuren, in het zuidwesten van het plangebied, betreft een schuur met een oppervlakte van circa 
280 m2 die in 1954 is vergund. Daarmee valt deze koelschuur onder 'oorspronkelijke bebouwing'. Op basis van 
de gemeentelijke beleidsuitwerking 'Mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven 
(2015)' bestaat de mogelijkheid om een woning toe te voegen in oorspronkelijke bebouwing, om zodoende 
het erfgoed te behouden. Het voornemen is om een levensloopbestendige schuurwoning te realiseren in deze 
bestaande koelschuur. Echter, aangezien de huidige constructie van de koelschuur aantoonbaar zeer slecht is, 
heeft de gemeente Emmeloord aangegeven onder voorwaarden toe te staan de huidige constructie af te 
breken en het volume als nieuwbouw terug te plaatsen.

De ontwikkeling bestaat in hoofdlijnen uit:

^ Behoud van de oorspronkelijke koelschuur (circa 280 m2) in het zuidwesten van het plangebied door 
middel van sloop en nieuwbouw van een levensloopbestendige schuurwoning ter plaatse, op basis 
van het beleid 'Mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven' (2015);

^ Behoud van de schokbetonschuur (in het zuidoosten van het plangebied) en de agrarische 
bedrijfswoning;

^ Het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel, waarbij de erfsingel wordt behouden en waar 
nodig hersteld.

Voorliggend plan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kader ten behoeve van bovengenoemde 
situatie. In dit plan zal worden aangetoond dat de herziening van het bestemmingsplan in overeenstemming is 
met een 'een goede ruimtelijke ordening' en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de Bomenweg 6, in het buitengebied van Emmeloord (gemeente Noordoostpolder). De 
kern Emmeloord bevindt zich op circa 1,1 kilometer afstand ten noordwesten van het plangebied. De ligging 
van het plangebied ten opzichte van de kern Emmeloord (rode ster) en de directe omgeving (rode omlijning) 
wordt weergegeven in afbeelding 1.1.
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Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied (Bron: PDOK, bewerkt)

1.3 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord" bestaat uit de volgende stukken:

^ verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00698-ON01) en een renvooi;
^ regels (met bijbehorende bijlagen).

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

1.4 Huidige planologische regime

1.4.1 Algemeen

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

Het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004" is het basisplan dat binnen het verordeningsgebied van 
toepassing is. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart van dit bestemmingsplan opgenomen. Het 
plangebied is daarbij indicatief aangegeven met een rode omlijning.
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1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduiding

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

1.4.3 Strijdigheid

Op grond van het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om gronden met de bestemming 
'Agrarisch gebied' te gebruiken als woonerf. De agrarische bestemming wordt door middel van voorliggende 
bestemmingsplan herzien naar de bestemming 'Wonen - Voormalige agrarische erven'. Door gebruik te maken 
van het beleid 'Mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven (2015)' wordt het 
mogelijk gemaakt om een extra woning te realiseren op het erf. Deze extra woning wordt gerealiseerd in het 
zuidwestelijke deel van het erf, ter plaatse van de oorspronkelijke koelschuur.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. 

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.

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

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

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.
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In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie

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

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

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

2.2 Het plangebied
Het plangebied is gelegen binnen het agrarische perceel aan de Bomenweg 6 te Emmeloord. Het perceel is niet 
langer in gebruik ten behoeve van een agrarisch bedrijf. De directe omgeving van het plangebied bestaat 
voornamelijk uit agrarische gronden en agrarische bedrijfspercelen.

Het voormalig agrarische bedrijfsperceel aan de Bomenweg 6 is omgeven door een forse groensingel die de 
bebouwing op het perceel aan het zicht onttrekt. Binnen de begrenzing van het plangebied zijn een 
bedrijfswoning en twee schuren aanwezig. De gronden zijn gedeeltelijk voorzien van erfverharding, de rest van 
de gronden zijn in gebruik als tuin. In afbeelding 2.2 is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie in het 
plangebied. De rode contour betreft een indicatieve weergave van het plangebied.
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Afbeelding 2.2 Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron: PDOK, bewerkt)
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Hoofdstuk 3 Gewenste situatie

3.1 Planbeschrijving
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de herziening van de bestemming 'Agrarisch gebied' naar 'Wonen - 
Voormalige agrarische erven' en het toevoegen van één extra woning op het erf ter plaatse van de 
oorspronkelijke koelschuur op basis van het beleidsstuk 'Mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende 
agrarische erven (2015)'. Hiertoe wordt de koelschuur in het zuidwesten van het plangebied gesloopt en wordt 
ter plaatse een nieuwe schuurwoning gebouwd. Opgemerkt wordt dat de bestaande agrarische bedrijfswoning 
en schokbetonschuur in het zuidoosten van het plangebied behouden blijven conform de bestaande situatie.

Voor de toevoeging van de extra woning is het beleid 'Mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende 
agrarische erven (2015)' van de gemeente Noordoostpolder van toepassing. Op basis van dit beleid is het 
mogelijk om een woning toe te voegen in oorspronkelijke bebouwing, om zodoende het erfgoed te behouden. 
In voorliggend geval wordt ter plaatse van de oorspronkelijke koelschuur een tweede woning toegevoegd door 
sloop en nieuwbouw. Aangezien de huidige constructie van de koelschuur aantoonbaar zeer slecht is, heeft de 
gemeente Emmeloord aangegeven onder voorwaarden toe te staan de huidige constructie af te breken en het 
volume als nieuwbouw terug te plaatsen. De te bouwen schuurwoning wordt teruggebouwd met dezelfde 
karakteristieken als de oorspronkelijke koelschuur (locatie, oppervlak, hoogte, positie en richting van de nok).
In het beeldkwaliteitsplan (bijlage 1) worden de beeldkwaliteitseisen van de toe te voegen woning beschreven.

In afbeelding 3.1 is door middel van een uitsnede van het erfinrichtingsplan de gewenste situatie in het 
plangebied weergegeven. Dit erfinrichtingsplan is opgesteld ten behoeve van een goede landschappelijke 
inpassing van het plangebied en om het behoud en waar nodig herstel van de erfsingel te waarborgen.

Bcplantingsplan

Locatie: Bomenweg 6
Emmeloord

Schaal: 1:500

Formaat: A3

Datum: 14 december 2021

Afbeelding 3.1 Erfinrichtingstekening plangebied (Bron: BJZ.nu)
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3.2 Verkeer & parkeren

3.2.1 Algemeen

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden 
uitgevoerd op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het 
CROW. In de CROW publicatie wordt uitgegaan van minimale en maximale normen, dit is de brandbreedte. Bij 
de berekening van de parkeernormen wordt uitgegaan van het gemiddelde van de minimale en maximale 
norm. De gemeente Noordoostpolder heeft in 2016 het 'Parkeerbeleid Noordoostpolder' vastgesteld. De 
gemeente Noordoostpolder sluit qua parkeernormen aan bij de hiervoor genoemde CROW publicatie.

De volgende uitgangspunten gelden voor het plangebied:

^ functie: wonen, koop, vrijstaand;
^ verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk Z gemeente Noordoostpolder (bron CBS Statline);
^ stedelijke zone: buitengebied;
^ parkeerbehoefte: 2,4 parkeerplaatsen per woning;
^ verkeersgeneratie: 8,2 vervoersbewegingen per woning.

3.2.2 Situatie plangebied

In de gewenste situatie bevinden zich twee vrijstaande woningen in het plangebied. Al met al is dan ook sprake 
van een parkeerbehoefte van afgerond 5 parkeerplaatsen (2 * 2,4 parkeerplaatsen per woning). Het parkeren 
ten behoeve van de extra woningen vindt plaats op eigen terrein. Hier is op het terrein voldoende ruimte voor 
aanwezig.

Verwacht wordt dat het aantal verkeersbewegingen planologisch gezien af zal nemen, dit omdat de 
verkeersbewegingen behorend bij het op dit moment planologisch toegestane agrarisch bedrijf komen te 
vervallen. De extra verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling van één vrijstaande woning bedraagt 
gemiddeld 8,2 vervoersbewegingen per weekdagetmaal. De verkeerssituatie blijft overzichtelijk en de 
ontwikkeling heeft geen invloed op de verkeersveiligheid. Gezien de afname van de verkeersgeneratie, de 
overzichtelijke en veilige ontsluiting van het erf en de capaciteit van de Bomenweg wordt gesteld dat het 
voornemen met betrekking tot de verkeersgeneratie en parkeren geen belemmeringen oplevert.

3.2.3 Conclusie

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen 
de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4 Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1 Algemeen

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

4.1.1.2 Vier prioriteiten

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

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

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

2. Duurzaam economisch groeipotentieel

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

3. Sterke en gezonde steden en regio's

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

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

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

In de SVIR (voorganger NOVI) is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 
oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen.

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

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

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:

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

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

4.1.2 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten van het rijksbeleid

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de NOVI.

Wat de "Ladder voor duurzame verstedelijking" betreft is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van belang. Hierin is uitgesproken dat met de realisatie van 11 woningen niet wordt 
voorzien in een woningbouwlocatie of andere stedelijk ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (ABRS 16 september 2015, 201501297/1/R4).

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van één woning. Gelet op de hiervoor genoemde 
uitspraak van de Afdeling is in voorliggend geval dan ook geen sprake van een stedelijke ontwikkeling als 
bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Geconcludeerd wordt dat geen verdere toetsing plaats hoeft te vinden aan de "Ladder voor duurzame 
verstedelijking" en dat het initiatief voldoet aan het rijksbeleid.

4.2 Provinciaal beleid

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks

4.2.1.1 Algemeen

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

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

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

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

4.2.1.2 Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie FlevolandStraks

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het omzetten van een agrarische bestemming naar een 
woonbestemming en het toevoegen van een extra woning in bestaande bebouwing. Karakteristieke 
elementen blijven behouden en wordt versterkt, denk hierbij aan de erfsingel en de (bedrijfs)woning. Gelet op 
vorenstaande sluit het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks 
(specifiek 'Het Verhaal van Flevoland').

4.2.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

4.2.2.1 Algemeen

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

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

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

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

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

4.2.2.2 Ruimte

Algemeen

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

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

Het plangebied maakt binnen het thema 'Ruimte' onderdeel uit van het 'Landelijk gebied' zoals hieronder is te 
zien in afbeelding 4.1.

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

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

De komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische bedrijfslocaties verwacht. Door de 
schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In Flevoland is tussen nu en 2030 
sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente berekeningen van Alterra laten zien dat er tot 2030 
naar verwachting in Flevoland zo'n 1,3 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing beschikbaar komt: in 
totaal een grotere oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo'n 70% hiervan bevindt zich in de gemeente 
Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie 
de unieke structuur van Flevoland behouden. De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt 
voor algemene bewoning, waarbij wordt uitgegaan van één woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel.

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

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een functiewijziging van 
agrarisch naar wonen en de toevoeging van één extra woning in bestaande (te herbouwen) bebouwing. De 
'oorspronkelijke bebouwing' zal worden gebruikt voor bewoning. De bestaande erfbeplanting blijft behouden 
en wordt versterkt, zoals vastgelegd middels een erfinrichtingsplan (zoals weergegeven in bijlage 2 bij deze 
toelichting). Er is sprake van een planologische afname van de verkeersbewegingen vanwege de beëindiging 
van de agrarische bedrijfsmogelijkheden. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt de leegstand van 
agrarische bedrijfsbebouwing tegengegaan, aangezien met het herbouwen van de koelschuur tot 
schuurwoning wordt een nieuwe invulling gegeven aan de oorspronkelijke bebouwing. Op basis van het 
vorenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling in lijn is met het 'Omgevingsprogramma 
Provincie Flevoland'.

4.2.3 Omgevingsverordening Provincie Flevoland

4.2.3.1 Algemeen

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

4.2.3.2 Relevante artikelen

In geval van voorgenomen ontwikkeling is met name artikel 7.5 van de omgevingsverordening van belang. 

Artikel 7.5 (Bescherming) - Natuurnetwerk Nederland

1. Een ruimtelijk plan of besluit, voor zover het betrekking heeft op een gebied binnen of nabij de 
aangewezen het Natuurnetwerk Nederland:

a. strekt mede tot bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van dat gebied;

b. maakt activiteiten alleen mogelijk als die ten opzichte van het ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze titel van de verordening geldende bestemmingsplan, mits die per 
saldo niet leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of 
tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang 
tussen die gebieden.

2. Voor zover een bestemmingsplan strijdig is met de bescherming en de mogelijkheden bedoeld in het 
eerste lid stelt de gemeenteraad binnen drie jaar na het inwerkingtreden van deze titel dat plan 
opnieuw vast met inachtneming van de bepalingen in het eerste lid.

4.2.3.3 Toetsing van het initiatief aan Artikel 7.5 van de Omgevingsverordening

De locatie waar voorgenomen ontwikkeling betrekking of heeft ligt op minimaal 2,5 kilometer afstand van 
gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoren. Zoals aangegeven in paragraaf 5.7.2.3 worden 
er, gelet op de afstand tot het NNN en de aard en omvang van de ontwikkeling, waarbij planologisch gezien 
sprake is van het wegbestemmen van een agrarisch bedrijf, geen negatieve effecten verwacht op de gebieden 
die behoren tot het NNN. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in lijn is met artikel 7.5 van 
de Omgevingsverordening Flevoland.
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4.2.4 Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

4.2.4.1 Algemeen

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

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

De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven:

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

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

boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning.
^ Landschappelijke inpassing.
^ Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische 

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

^ Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere publiek 
aantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets.

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

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een functiewijziging van 
agrarisch naar wonen en de toevoeging van een extra woning in een (te herbouwen) oorspronkelijke 
koelschuur. De bestaande erfbeplanting blijft behouden en wordt versterkt, dit is vastgelegd middels een 
erfinrichtingsplan (zoals weergegeven in bijlage 2 bij deze toelichting). Er is sprake van een afname van de 
verkeersbewegingen, gezien de beëindiging van planologische mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid. De 
beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied schept een kader voor de toekomst van het 
landelijk gebied in Flevoland. De voorgenomen ontwikkeling aan de Bomenweg 6 voldoet niet in alle aspecten 
binnen de beleidsregel. Het toevoegen van woningen is niet passend binnen de genoemde beleidsregel. Echter 
is in aanvulling op dit provinciale beleid het experimentenkader vastgesteld (paragraaf 4.2.5). In de volgende 
paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

4.2.5 'Experimentenkader extra woningen op erven'

4.2.5.1 Algemeen

Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven is aangegeven ruimte te willen bieden aan extra 
woningen op erven. Door middel van een experimentenkader geven provincie en gemeente samen aan hoe dit 
mogelijk is en bij kan dragen aan een vitaal platteland. In het experimentenkader staat beschreven dat het op 
kleine schaal is toegestaan om extra woningen op erven te realiseren.
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4.2.5.2 Toetsing van het initiatief aan het 'Experimentenkader extra woningen op erven'

Voorliggend plan voorziet naast de functiewijziging van 'Agrarisch gebied' naar 'Wonen' in het realiseren van 
een extra woning op het bestaande erf. De woning zal worden gerealiseerd in bestaande bebouwing, namelijk 
in de (te herbouwen) oorspronkelijke koelschuur. Tevens wordt de erfsingel rond het perceel in 
oorspronkelijke staat hersteld. Aan de voorwaarden van de beleidsmogelijkheid tot het wonen in vrijgekomen 
agrarische bebouwing wordt getoetst in paragraaf 4.3.1. Daarnaast past de ontwikkeling binnen het 
experimentenkader voor het realiseren van extra woningen op erven. Geconcludeerd wordt dat het plan in 
overeenstemming is met het 'Experimentenkader extra woningen op erven'.

4.2.6 Toetsing aan het provinciaal beleid

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

4.3 Gemeentelijk beleid

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025

4.3.1.1 Algemeen

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

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen

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

Wonen op vrijkomende agrarische erven

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

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

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

wonen in de huidige bebouwing maar ook door 'rood voor rood' (nieuwbouw in ruil voor sloop van 
bestaande gebouwen)
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4. het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen
5. er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in hun 

bedrijfsvoering worden beperkt.

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'

In voorliggend geval is sprake van een functiewijziging van 'Agrarisch gebied' naar 'Wonen' en de toevoeging 
van één extra in bestaande bebouwing, door sloop en nieuwbouw van de oorspronkelijke koelschuur.

Uit een nadere toetsing aan de bovengenoemde voorwaarden kan worden geconcludeerd dat:

ad 1. het woonerf heeft reeds de 'oorspronkelijke omvang'. Er bevinden zich geen schuren buiten het erf.
Tevens blijkt uit kaarten van Topotijdreis dat de omvang van het huidige erf gelijk is aan de historische 
omvang.

ad 2. de erfsingel rondom het plangebied blijft intact, zodat het kenmerkende 'groene eiland' gehandhaafd 
blijft en waar nodig extra aangeplant wordt. In het bestemmingsplan wordt hiervoor een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen gekoppeld aan het erfinrichtingsplan (bijlage 2). 

ad 3. er wordt slechts één woning gerealiseerd in huidige 'oorspronkelijke' bebouwing. De oorspronkelijke 
bebouwing is echter in dermate slechte staat dat deze gesloopt en heropgebouwd zal worden. Zo 
draagt de extra woning bij aan het herstel en in stand houden van de oorspronkelijke bebouwing. 

ad 4. in de kernen is het niet mogelijk is een vergelijkbare woning te realiseren. Daarmee concurreert het 
woonmilieu en het woningtype niet met woningen in dorpen. 

ad 5. uit paragraaf 5.5 (milieuzonering) blijkt dat omliggende (agrarische) bedrijven als gevolg van 
voorliggende ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.

Op basis van het vorenstaande is dit plan in overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de 
'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'.

4.3.2 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016

4.3.2.1 Algemeen

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

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

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:

1. de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
2. de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, 

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

4.3.2.2 Welstandscriteria Landelijk gebied

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

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

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

Toelichting

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

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

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

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder

Voor het toevoegen van woningen op erven zijn beeldkwaliteitscriteria benoemd. Deze criteria worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee wordt het een formeel toetsingskader voor Welstand. Ten tijde 
van de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning wordt getoetst aan de welstandsnota en de 
beeldkwaliteitscriteria voor woningen op erven in de gemeente Noordoostpolder.

4.3.3 Beleidsuitwerking mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven

4.3.3.1 Beleidsuitwerking

Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente Noordoostpolder in haar 
'Structuurvisie Noordoostpolder 2025' aangegeven ruimte te willen bieden aan extra wonen op erven.
De provincie Flevoland heeft in 2014 met veel gebiedspartners een agenda gemaakt voor een vitaal platteland. 
Ook zij ziet de vrijkomende agrarische erven als een belangrijk punt van aandacht. In de agenda wordt de 
volgende ambitie uitgesproken.

Meer ruimte (in de breedte) voor invulling van vrijkomende agrarische erven biedt een grotere kans de unieke 
structuur van Noordoostpolder te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. Door meer 
herinvullingsmogelijkheden te bieden, is er minder kans op het verdwijnen van erven (en de unieke structuur). 
Onder de noemer "Erf zoekt kans" wil de provincie samen met stakeholders bezien hoe groot de problematiek 
is en wat de beste aanpak voor deze kwestie is. De provincie juicht nieuwe initiatieven toe en zegt toe het 
gesprek met initiatiefnemers te zullen voeren daar waar men tegen bestaande (provinciale) regels aanloopt."

Door de verdergaande schaalvergroting in de landbouw en het niet tijdig of onvoldoende inspelen op kansen 
voor hergebruik, komen het unieke landschappelijke karakter en de leefbaarheid van het landelijk gebied van 
Noordoostpolder onder druk te staan.

Nieuwe mogelijkheden op de vrijgekomen erven bieden een unieke kans om zowel de landschappelijk 
kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren als de leefbaarheid van het landelijk gebied te vergroten. Eenzame
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erven worden kleine woongemeenschapjes als er meer mogelijkheden voor wonen op erven wordt 
toegestaan. Zo kunnen ook bijvoorbeeld ouderen met hun kinderen zelf hun zorg organiseren.

Aan het realiseren van een extra woning zijn in het beleid 'Extra woningen op erven' zes voorwaarden gesteld 
waaraan zal moeten worden voldaan:

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:

o 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.

o 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.

o 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 woning dient te passen binnen het maximum aantal extra woningen op erven volgens de 

gemeente. De gemeente houdt een overzicht bij van de lopende aanvragen. Van belang is om te 
toetsen of het plan concreet genoeg is.

4.3.3.2 Toetsing van het initiatief aan de Beleidsuitwerking

1. het woonerf heeft reeds de 'oorspronkelijke omvang'. Er bevinden zich geen schuren buiten het erf. 
Tevens blijkt uit kaarten van Topotijdreis dat de omvang van het huidige erf gelijk is aan de historische 
omvang.

2. De erfsingel wordt voor behouden en waar nodig opnieuw aangeplant. Dit is vastgelegd middels een 
erfinrichtingstekening welke is bijgevoegd bij de regels van voorliggend bestemmingsplan.

3. In totaal wordt één woning gerealiseerd in bestaande 'oorspronkelijke' bebouwing. Hierbij wordt de 
oorspronkelijke schuur gesloopt en heropgebouwd vanwege de slechte kwaliteit van de bestaande 
bebouwing. Door de herbouw van de oorspronkelijke schuur wordt bijgedragen aan het behoud van 
de oorspronkelijke karakteristieken van het erf;

4. Er is sprake van behoud van oorspronkelijke (erf)bebouwing in het landelijk gebied. In de dorpen is 
het niet mogelijk een vergelijkbare woning te realiseren. Daarmee concurreert het woonmilieu en het 
woningtype niet met woningen in dorpen.

5. Van belemmeringen voor omliggende bedrijven is geenszins sprake, hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5.5 en 5.6.

6. Uit correspondentie met de gemeente blijkt dat het maximum aantal extra woningen op erven 
vooralsnog niet is ingevuld. Onderhavig plan voorziet bovendien in een concreet voornemen. Bij brief 
d.d. 21 april 2021 heeft de gemeente aangegeven dat onder voorwaarden medewerking aan het plan 
kan worden verleend.

4.3.4 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 
beleidskaders.
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Hoofdstuk 5 Milieu- en omgevingsaspecten

5.1 Geluid (Wet geluidhinder)

5.1.1 Algemeen

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

5.1.2 Situatie plangebied

De geplande woning wordt op basis van de Wgh aangemerkt als een geluidsgevoelig object. Hierna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de aspecten weg- en railsverkeerslawaai en industrielawaai als bedoeld in de 
Wgh. In het kader van wegverkeerslawaai is door BJZ.nu een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierna worden 
de resultaten beschreven.

5.1.2.1 Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven 
op de nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.2 Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen.

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszones van de Bomenweg (60 km/uur) en de N50 (100 km/uur). 
Het plangebied ligt niet binnen de wettelijke geluidszone van overige wegen en er zijn in de directe omgeving 
van het plangebied geen overige wegen gelegen die in het kader van voorliggend onderzoek relevant worden 
geacht.

Doordat het plangebied binnen de wettelijke geluidszone van omliggende wegen, is door BJZ.nu een 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar de N50 (bijlage 3). Hoewel de Bomenweg tevens 
een weg met een wettelijke geluidzone is, betreft het een doodlopende weg, waarlangs slechts enkele 
(woon)percelen zijn gelegen. Deze weg kent hiermee een dusdanig lage verkeersintensiteit dat deze niet 
relevant wordt geacht in het kader van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.

De geluidbelasting ten gevolge van de N50 bedraagt maximaal 43 dB inclusief 2 dB reductie. Er wordt met deze 
geluidswaarde voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB zoals gesteld in de Wgh. Het toekennen van een 
hogere waarde is dan ook niet benodigd voor deze locatie. Met een geluidbelasting van 43 dB wordt tevens, 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in het bouwbesluit, voldaan aan de binnenwaarde van 
33 dB uit de het Bouwbesluit 2012.
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Gelet op vorenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren 
woning.

5.1.3 Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.

5.2 Bodemkwaliteit

5.2.1 Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740 en NEN5707.

5.2.2 Situatie plangebied

Door Terra Agribusiness BV is een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied conform de 
richtlijnen NEN 5740 en NEN5707. De resultaten van het bodemonderzoek worden hierna behandeld. Voor de 
rapportage van het bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4 van deze toelichting.

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd:

Verkennend bodemonderzoek NEN5740

^ In de bovengrondmengmonsters BM1 en BM2 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM3 is een lichte verhoging kwik aangetroffen.

^ In het grondwatermonster PB1 WM1 zijn geen verhogingen aangetroffen.
^ Ter plaatse van de aangetroffen brandplaats (BM7) zijn geen verhogingen aangetroffen.
^ Voormalige dieseltank bg: In het bovengrondmengmonster BM5 is een lichte verhoging minerale olie 

aangetroffen. In het grondwatermonster PB4 WM1 is een lichte verhoging naftaleen aangetroffen.
^ Voormalige dieseltank og: In het bovengrondmengmonster BM6 en OM1 zijn geen verhogingen 

aangetroffen. In het grondwatermonster PB7 WM1 is een lichte verhoging naftaleen aangetroffen.
^ Bestrijdingsmiddelenopslag: In het bovengrondmengmonster BM4 zijn lichte verhogingen DDD (som), 

Drins, HCB en minerale olie aangetroffen. In het grondwatermonster PB1 WM1 zijn geen verhogingen 
aangetroffen.

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in de bodem"

^ In de mengmonsters MM1, MM2 en MM3 is analytisch geen asbest aangetroffen.
^ Ter plaatse van de druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster 

samengesteld. Op het maaiveld en in de sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In 
het mengmonster is analytisch geen asbest aangetoond.

De aangetroffen lichte verhogingen blijven onder de tussenwaarde. Op basis van onderhavig onderzoek wordt 
een nader bodemonderzoek voor deze locatie dan ook niet noodzakelijk geacht. De onderzoekslocatie wordt 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht voor het beoogde gebruik.

5.2.3 Conclusie

Uit milieukundig oogpunt is geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de realisatie 
van een extra woning, aangezien de vastgestelde (zeer) lichte verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen 
en tuin).
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5.3 Luchtkwaliteit

5.3.1 Beoordelingskader

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

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

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

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

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

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

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

5.3.2 Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat 'niet in 
betekenende mate bijdraagt' aan luchtverontreiniging. Aangezien in voorliggend geval wordt slechts één 
woning gerealiseerd. Op basis hiervan is dit plan aan te merken als een project dat 'niet in betekenende mate 
bijdraagt' aan luchtverontreiniging.

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

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

5.4 Externe veiligheid

5.4.1 Algemeen

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met de blauwe ster) en de omgeving weergegeven.
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In de omgeving van het plangebied bevinden zich drie risicovolle inrichtingen, namelijk drie bovengrondse 
opslagtanks (propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas). Op afbeelding 5.1 zijn de plaatsgebonden 
risicocontouren (zwart gestippelde cirkels) van de bovengrondse opslagtanks duidelijk weergegeven. Deze 
liggen ruim buiten het plangebied. De dichtstbijzijnde inrichting betreft het aangrenzende perceel aan de 
Bomenweg 8. De risicocontour van deze inrichting betreft 20 meter. De te realiseren woning bevindt zich op 
ten minste 60 meter van de opslagtank en voldoet hiermee ruimschoots aan de plaatsgebonden risicocontour. 
Een nadere verantwoording van het groepsrisico is daardoor niet noodzakelijk.

Op een afstand van circa 250 meter ten oosten van het plangebied loopt de N50. Over deze weg vindt vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaats. De weg kent echter geen plaatsgebonden risicocontour (10-6), waardoor een 
nadere verantwoording van het plaatsgebonden risico niet noodzakelijk is. Er geldt voor dit traject tevens geen 
plasbrandaandachtsgebied. De afstand waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico geldt bedraagt 
48 meter. Gelet op het vorenstaande is geen verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.

Op circa 400 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich een hoogspanningsleiding, te weten een 110 
kV-hoogspanningslijn met een indicatieve zone aan weerszijden van 50 meter. Het jaargemiddelde 
magneetveld hierbinnen is hoger dan 0,4 ptesla (de magneetveld-zone). Het plangebied is niet gelegen binnen 
de indicatieve zone. De hoogspanningsleiding levert dan ook geen belemmering op voor voorliggend 
voornemen.

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:

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

^ zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
^ niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
^ niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke

stoffen.

10-6 contour

Overige inrichtingen

J Terreingrens

S 110 kV

S Basīsnet-wegtraject zonder PAG-índicatie

MM

r \

Afbeelding 5.1 Uitsnede Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl)
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5.4.3 Conclusie

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

5.5 Milieuzonering

5.5.1 Algemeen

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

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

5.5.2 Gebiedstypen

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

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

De gemeente Noordoostpolder merkt het landelijk gebied aan als 'gemengd gebied'. In onderstaande tabel zijn 
de richtafstanden voor zowel het omgevingstype rustige woonwijk als het gemengd gebied weergegeven.

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied

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

5.5.3.1 Algemeen

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

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

5.5.3.2 Externe werking

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

Dit plan voorziet in de functiewijziging van agrarisch naar wonen. Wonen betreft, in tegenstelling tot een 
agrarisch bedrijf, een niet-milieubelastende functie voor de omgeving. Er is geen sprake van een aantasting 
van het woon- en leefklimaat van omwonenden.

5.5.3.3 Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. Zoals aangegeven wordt de bestemming gewijzigd van de agrarische bestemming 
naar een woonbestemming. De functie wonen is aan te merken als milieugevoelige functie.

Bij het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming moet in het kader van 
milieuzonering gekeken worden naar de afstand tussen de woning en de naastgelegen belastende 
bestemmingen. Hierbij moet niet uitgegaan worden van de feitelijke situatie maar van de maximale 
planologische mogelijkheden op de naastgelegen percelen.

Bij veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', de grootste richtafstand 
veelal voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de 
adviesafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor 
vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van 
toepassingen zijnde aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst.

In voorliggend geval zijn vooral de naastgelegen percelen (nummer 7 en nummer 8) relevant. Op de 
Bomenweg 7 en 8 rust een agrarische bestemming. Hier is als hoofdfunctie een grondgebonden agrarisch 
bedrijf (bv. akkerbouw, melkveehouderij) toegestaan (milieucategorie 3.2, richtafstand 30 meter met 
uitzondering van het aspect geur). Als ondergeschikte nevenfunctie is ter plaatse van de Bomenweg 7 en 8 ook 
een intensieve veehouderij (bv. legkippen en varkensfokkerij) van maximaal 2.500m2 toegestaan 
(milieucategorie 4.1, grootste richtafstand 50 meter met uitzondering van het aspect geur). Aangezien de 
ontwikkeling plaatsvindt in het gemengd gebied kan de richtafstand voor deze agrarische bedrijven met één 
stap teruggebracht worden naar respectievelijk 10 en 30 meter.

In onderstaande tabel is de afstand tussen de milieugevoelige functie en de milieubelastende functies 
weergegeven. Deze afstand wordt gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven toelaat 
en anderzijds de uiterste situering van de gevel van de nieuw te realiseren woning ter plaatse van de 
oorspronkelijke koelschuur, die door dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.
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Functie Categorie Richtafstand gemengd 
gebied

Daadwerkelijke afstand 
(circa)

Agrarisch bedrijf
Bomenweg 7

4.1 30 meter voor geluid en 
stof.

69 meter

Agrarisch bedrijf
Bomen weg 8

4.1 30 meter voor geluid en 
stof.

58 meter

Zoals te zien in bovenstaande tabel wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstanden van de agrarisch 
bedrijven aan de Bomenweg 7 en 8.

Gezien de afstand tot omliggende milieubelastende functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van 
het plangebied sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Omgekeerd worden omliggende functies 
niet gehinderd in hun bedrijfsvoering.

5.5.4 Conclusie

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

5.6 Geur

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij

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

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

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

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting op 
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 2 odour units per kubieke meter lucht mag 
bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8 odour 
units per kubieke meter lucht.

5.6.2 Situatie plangebied

Zoals beschreven in paragraaf 5.5.3 betreffen de agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied 
(Bomenweg 7 en 8) akkerbouwbedrijven. Echter is op basis van het geldend bestemmingsplan als nevenfunctie 
ook een intensieve veehouderij toegestaan.

Opgemerkt wordt dat op grond van het raadsbesluit 'afwegingskader intensieve veehouderij' (d.d. 25 januari 
2016) nieuwe intensieve veehouderijen in het eerstvolgende ruimtelijk plan niet meer worden toegestaan. 
Verder kan rekening worden gehouden met de reële maximale planinvulling en zo het feitelijk gebruik op 
Bomenweg 7 en 8 betrokken worden in de afweging. De agrarische bedrijven aan de Bomenweg 7 en 8 
betreffen in het feitelijk gebruik geen intensieve veehouderijen, maar akkerbouwbedrijven. Omdat de gronden 
in de Noordoostpolder bij uitstek geschikt zijn voor akkerbouw is op grond van bedrijfseconomische redenen 
de kans relatief klein dat zich in de toekomst op nummer 7 en 8 een grondgebonden veehouderij zal vestigen. 
Op basis van dit feitelijk gebruik (akkerbouw) in combinatie met de beperkte mogelijkheden om op grond van 
de beschikbare milieuruimte een economisch rendabele onderschikte intensieve veehouderijtak te beginnen is 
er ruimte voor maatwerk. Het starten van een intensieve tweede tak met een beperkt oppervlakte is
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tegenwoordig niet rendabel als gevolg van landelijke regelgeving voor intensieve veehouderijen. Het 
uitoefenen van deze bedrijfsactiviteiten binnen de NOP is daardoor praktisch niet meer mogelijk, ondanks dat 
het planologisch is toegestaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna de Afdeling) staat in 
zo'n geval toe dat de gemeente bij het toelaten van activiteiten rekening houdt met reële maximalisatie van 
planologische mogelijkheden in plaats van de juridische maximalisatie van planologische mogelijkheden. Op 
basis van bovenstaande redenering is besloten in het kader van het aspect 'geur' de mogelijkheid tot 
intensieve veehouderij buiten beschouwing te laten.

In voorliggend geval wordt één woning gerealiseerd binnen het plangebied. Deze woning wordt aangemerkt 
als 'geurgevoelig object'. Ten aanzien van grondgebonden veehouderijen geldt een vaste afstand van 50 meter 
voor geur.

De nieuw te realiseren woning in de oorspronkelijke koelschuur is gelegen op 58 meter afstand van het 
dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf aan de Bomenweg 8. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 
richtafstand. De huidige bedrijfswoning die wordt omgezet naar reguliere woning door de functiewijziging van 
agrarisch naar wonen, is gelegen op circa 28 meter afstand van het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf aan de 
Bomenweg 8. Met betrekking tot de bedrijfswoning wordt echter opgemerkt dat er slechts sprake is van de 
functiewijziging van een reeds bestaande woning. De woning komt dan ook niet dichter bij milieubelastende 
functies te liggen. Tevens wordt opgemerkt dat de bedrijfsactiviteiten behorende bij het agrarisch bedrijf aan 
de Bomenweg 8 plaatsvinden in de schuren op de zuidzijde van het perceel. De minimale afstand tot de 
agrarische schuren bedraagt 60 meter vanaf de bedrijfswoning en 73 meter vanaf de nieuw te realiseren 
woning.

Gelet op het vorenstaande ondervindt voorliggende ontwikkeling geen hinder van omliggende agrarische 
bedrijven. Omgekeerd worden agrarische bedrijven niet belemmerd als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling.

5.6.3 Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.7 Ecologie

5.7.1 Algemeen

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

Vanwege de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het 
plangebied een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek 
opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5 van deze toelichting.

5.7.2 Gebiedsbescherming

5.7.2.1 Algemeen

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

5.7.2.2 Situatie plangebied

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

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Gronden die tot Natura 2000-gebied 
behoren, liggen op minimaal 8,9 kilometer afstand van het plangebied. Tevens wordt opgemerkt dat het 
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied op ten minste 14,0 kilometer afstand van het plangebied 
ligt. In afbeelding 5.2 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
(blauwe en groene vlakken) weergegeven.

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

5.7.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 2,4 kilometer afstand van het 
plangebied. In afbeelding 5.3 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van het NNN (grijze 
vlakken) weergegeven.
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Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Atlas Leefomgeving)

Gelet op de afstand tot het dichtstbijzijnde NNN aangewezen gebied en de aard en omvang van de 
ontwikkeling binnen het plangebied worden geen negatieve effecten verwacht. Een verdere toetsing aan het 
NNN is niet aan de orde.

5.7.3 Soortenbescherming

5.7.3.1 Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals 
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. In voorliggend 
geval is door Natuurbank Overijssel een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Voor de rapportage 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5 van deze toelichting.

5.73.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een rustplaats en bezetten grondgebonden zoogdieren er een vaste 
rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied 
en gebruiken het ook niet als foerageergebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield
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worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de aanbouw gesloopt wordt tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een grondgebonden 
zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een vaste 
(winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen het 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'. Er geldt geen 
vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet aangetast.

In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden te worden afgestemd op de voortplantingsperiode 
van vogels. Tevens mogen geen beschermde dieren gedood worden.

5.7.4 Conclusie

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

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1 Archeologie

5.8.1.1 Algemeen

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

5.8.1.2 Situatie plangebied

De gemeente Noordoostpolder heeft in 2018 de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor haar 
grondgebied geactualiseerd. Op de Basiskaart staan de archeologische waarden en verwachtingen 
weergegeven, terwijl op de Beleidsadvieskaart maatregelen staan aangegeven die nodig zijn om het 
archeologisch erfgoed te beschermen. In afbeelding 5.4 is een uitsnede van de Archeologische waarden en 
verwachtingskaart weergegeven, waarin het plangebied indicatief is aangegeven met de rode omlijning. 
Daarnaast is op afbeelding 5.5 een uitsnede van de Archeologische Beleidsadvieskaart weergegeven, waarin 
het plangebied tevens is aangegeven met een rode omlijning.
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verwachting prehistorie

middelhoog

aag/middelhoog

waterloop

waterloop (stroomdraad indicatief)

Afbeelding 5.4: Archeologische waarden- en verwachtingskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder)
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Op basis van de Archeologische beleidsadvieskaart kent het plangebied geen archeologische waarde. 
Daarnaast heeft het plangebied op basis van de Archeologische waarden- en verwachtingskaart naar 
verwachting een lage archeologische waarde. Gebieden met een lage archeologische verwachting (dit zijn de 
'witte' gebieden die op de beleidsadvieskaart die geen WA-# aanduiding hebben) zijn vrijgesteld van een 
archeologische onderzoeksverplichting.

Op basis van het vorenstaande is het uitvoering van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

5.8.2 Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen

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

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

5.8.2.2 Situatie plangebied

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

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

5.9 Besluit milieueffectrapportage

5.9.1 Algemeen

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

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

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

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

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

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

5.9.2 Situatie plangebied

5.9.1.1 Art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 8,9 kilometer afstand van het plangebied. Gezien 
de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling in relatie tot de ruime afstand tot Natura 2000-gebied 
wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van 
een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 lid 1 van de Wet 
natuurbescherming is in het kader van dit project dan ook niet noodzakelijk.

5.9.1.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Dit project voorziet in een concrete woningbouwontwikkeling op gronden met een woonbestemming voor wat 
betreft de binnen het plangebied geplande ontwikkeling en voldoet daarmee aan de definitie van een 'besluit' 
als bedoeld in het Besluit m.e.r. Dit betekent dat dit ruimtelijke plan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de
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daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden. In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt 
genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel 
D kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. De 
ontwikkeling in een bestemmingsplan is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarden 
worden overschreden:

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

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

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

5.9.3 Conclusie

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

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

6.2 Beleidskaders

6.2.1 Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, 
uitstel (derogatie) verleend worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er 
op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en 
maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Vooral de ecologische ambities worden 
op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

6.2.2 Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Met de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het NWP 2016
2021 op enkele onderdelen gewijzigd. Tezamen geven beide documenten op hoofdlijnen de ambities weer van 
het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De 
belangrijkste ambities richten zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de 
Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een 
plek gekregen. De doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in 
het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). In relatie tot de NOVI wordt de doorwerking 
geregeld in de Omgevingswet.

6.2.3 Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

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

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

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

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

6.2.1 Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2 Watertoetsproces

De beantwoording van de vragen van de digitale watertoets heeft ertoe geleid dat een 'korte procedure' in het 
kader van de watertoets van toepassing is. De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de 
waterhuishouding en waterstaatswerken. Het beleidsthema Schoon water is van toepassing. De 
waterparagraaf dient de relevante streefbeelden, uitgangspunten en randvoorwaarden te beschrijven, 
aangevuld met een concrete uitwerking van de gevolgen voor de waterhuishouding. Hieronder worden de 
waterhuishoudkundige aspecten voor het plangebied beschreven. Met inachtneming van deze uitgangspunten 
geeft het waterschap Zuiderzeeland een positief wateradvies.

6.2.3 Waterhuishoudkundige aspecten

Wateroverlast

Het plangebied ligt in landelijk gebied. De netto toename van verharding is kleiner dan 2.500 m2. Naar 
verwachting is er geen sprake van toename van verharding, aangezien de nieuwe woning in de plaats voor de 
te slopen koelschuur wordt gebouwd. Er is dan ook geen sprake van een toename van verharding, waardoor 
geen compensatieopgave bestaat.

Schoon water

Er worden, voor zover bekend, bij de bouw van de woning geen uitlogende (bouw)materialen toegepast. Op 
dit moment wordt het huishoudelijk afvalwater van de woning gezuiverd via een te kleine septic tank 
waarvoor ontheffing is verleend. Omdat het een te kleine septic tank betreft is het niet toegestaan om meer of 
nieuw afvalwater aan te sluiten op de septic tank. Geadviseerd wordt om voor de nieuwe en bestaande 
lozingen één nieuwe zuiveringsvoorziening te realiseren en de te kleine septic tank te verwijderen. Ook als een 
aparte zuiveringsvoorziening wordt aangelegd is hiervoor een melding nodig. Bij een aparte 
zuiveringsvoorziening: een lozing tot 6 vervuilingseenheden dient gezuiverd te worden middels een septic tank 
van 6 m3 of een gelijkwaardige voorziening.
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Hoofdstuk 7 Juridische aspecten en planverantwoording

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

7.2 Opzet van de regels

7.2.1 Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1 inleidende regels;
2 bestemmingsregels;
3 algemene regels;
4 overgangs- en slotregels.

7.2.2 Inleidende regels

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

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

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

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

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

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

7.2.4 Algemene regels

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

^ Anti-dubbeltelregel (Artikel 5)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan 
één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

^ Algemene gebruiksregels (Artikel 6)
In dit artikel staat beschreven welk gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval strijdig zijn met 
het bestemmingsplan.

^ Algemene afwijkingsregels (Artikel 7)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

^ Overige regels (Artikel 8)
In dit artikel is een regel opgenomen ten aanzien van de inwerkingtreding van de wettelijke regels die 
zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

7.2.5 Overgangs- en slotregels

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

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

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

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld.
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'Groen - Erfsingel' (Artikel 3)

De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor opgaande afschermende beplanting, een 
bebouwingsvrije onderhoudsstrook en erfsloten. Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd.

'Wonen - voormalige agrarische erven' (Artikel 4)

De voor 'Wonen - voormalige agrarische erven' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen 
in woningen, met de daarbij behorende gebouwen en bijbehorende bouwwerken en voorzieningen. Woningen 
mogen uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak. Per bouwvlak mag niet meer dan één woning 
gebouwd worden. De inhoud van een woning, inclusief niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende 
bouwwerken, mag niet meer bedragen dan 1.200 m3. De dakhelling van een woning mag niet minder dan 20° 
en niet meer dan 30° bedragen. Tevens is de maximale goot- en bouwhoogte van woningen vastgelegd door 
middel van maatvoeringsaanduidingen.

Daarnaast zijn regels opgenomen voor bijbehorende bouwwerken. Hierin is onder meer bepaald dat de 
oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 150 m2 per woning mag bedragen. De goot- en 
bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 en 6 meter. 
Ten slotte zijn regels opgenomen voor bouwwerken, geen gebouw zijnde.

In de specifieke gebruiksregels is onder meer opgenomen dat als strijdig gebruik wordt gerekend: het gebruik 
van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken, zonder de aanplant en instandhouding van 
een erfsingel conform de inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan ter plaatse van de bestemming 
'Groen - Erfsingel'.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

44



Bestemmingsplan Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord
Ontwerp

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de 
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten 
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van 
een exploitatieplan achterwege kan blijven.

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
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Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn.

Hoofdstuk 9 Vooroverleg, inspraak en zienswijzen

9.1 Vooroverleg

9.1.1 Het Rijk

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

9.1.2 Provincie Flevoland

Het conceptbestemmingsplan wordt ter vooroverleg naar de provincie Flevoland gestuurd.

9.1.3 Waterschap Zuiderzeeland

Het conceptbestemmingsplan wordt ter vooroverleg naar het waterschap Zuiderzeeland gestuurd.

9.2 Zienswijzen
Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan
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Bijlage 2 Erfinrichtingsplan
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Bijlage 3 Akoestisch onderzoek
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Bijlage 4 Bodemonderzoek
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Bijlage 5 Quickscan Natuurwaardenonderzoek
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Bijlage 6 Watertoetsresultaat
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 
ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 
Plaatsen Model' van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 
hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 
grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 
zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 
daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 
nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 
auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 
Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 
verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 
verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 
voorzieningen.

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 
parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 
herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 
moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat.

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid.

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen
Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 
voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 
richtlijn en geen vastgesteld beleid.

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 
kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 
in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 
onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 
bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 
een voorwaardelijke verplichting.

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 
reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 
Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 
Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen
Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 
essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 
aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 
hoofdstuk.

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 
parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 
auto’s en fietsen’ opgenomen.
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2. Uitvoering parkeerverplichting
2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen
Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 
over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 
parkeren op eigen terrein.

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging
Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 
de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 
verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 
aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 
mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 
parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 
of overschot op.

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 
oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 
uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 
parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 
Parkeernormen.

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting
Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 
van onderstaande vier stappen.

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder
Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 
De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 
km2), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 
het aanbod - en de kwaliteit - van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 
een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 
toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 
bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 
echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 
buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 
stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.

Pagina 6 van 18



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid

Emmeloord (bebouwde kom) Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km2

Rest gemeente niet stedelijk minder dan 500 adressen per km2.

Tabel 2-1 Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 
overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 
het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 
zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 
ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 
parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet.

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad Stedelijke zones

Emmeloord centrum1 Matig stedelijk Centrum

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom

Buitengebied Niet stedelijk Buitengebied

Tabel 2-2 Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder.

B. toepassing parkeernormen
Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 
parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 
het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 
alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 
parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 
die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 
parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 
van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.

1 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 
Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein.
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelaebruik parkeerplaatsen
Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 
(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 
namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 
werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds Z nachts groot. 
Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 
biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
woningen bewoners 50Z 50Z 90Z 80Z 100Z 60Z 80Z 70Z
woningen bezoekers 10Z 20Z 80Z 70Z 0Z 60Z 100Z 70Z
kantoor/bedrijven 100Z 100Z 5Z 5Z 0Z 0Z 0Z 0Z
commerciële dienstverlening 100Z 100Z 5Z 75Z 0Z 0Z 0Z 0Z
detailhandel 30Z 60Z 10Z 75Z 0Z 100Z 0Z 0Z
grootschalige detailhandel 30Z 60Z 70Z 80Z 0Z 100Z 0Z 0Z
supermarkt 30Z 60Z 40Z 80Z 0Z 100Z 40Z 0Z
sportfuncties binnen 50Z 50Z 100Z 100Z 0Z 100Z 100Z 75Z
sportfuncties buiten 25Z 25Z 50Z 50Z 0Z 100Z 25Z 100Z
bioscoop/theater/podium 5Z 25Z 90Z 90Z 0Z 40Z 100Z 40Z
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau 100Z 75Z 10Z 10Z 0Z 10Z 10Z 10Z
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleun-
woning/verzorgingsflat 50Z 50Z 100Z 100Z 25Z 100Z 100Z 100Z
ziekenhuispatiënten 
inclusief bezoekers 60Z 100Z 60Z 60Z 5Z 60Z 60Z 60Z
ziekenhuis medewerkers 75Z 100Z 40Z 40Z 25Z 40Z 40Z 40Z
dagonderwijs 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z
avondonderwijs 0Z 0Z 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z

Tabel 2-3 Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317)

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein
Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 
begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 
het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 
vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 
meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 
doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 
eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 
tabel.

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal

Enkele oprit zonder garage 1 0,8

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5

Garage met enkele oprit 2 1,0

Garage met lange oprit 3 1,3

Garage met dubbele oprit 3 1,8
Tabel 2-4 Parkeren op eigen terrein
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 
maatvoering:

^ een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed;
^ een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed;
^ een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed;
^ een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks);
^ een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks);

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen
Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 
tot een volledige parkeerplaats.

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein
Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 
parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 
“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 
vigerende bestemming.”

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 
aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 
mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte
Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 
voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 
gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 
geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 
openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht.

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 
of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 
of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 
de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 
onder de 800Zo voor het centrum van Emmeloord en 9007o voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 
Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 
initiatiefnemer aan te leveren representatief2 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen

2 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 
parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 
aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit.
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 
rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 
De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 
het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 
afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 
en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 
De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 
weergegeven in onderstaande tabel.

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden
Wonen Ca. 100 meter (1,0 - 1,5 minuten)3

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten)

Werken Ca. 500 meter (6 minuten)

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 - 1,5 minuten)

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 - 1,5 minuten)

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 - 1,5 minuten)

Tabel 2-5 Richtlijn acceptabele loopafstanden

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte
De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 
toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 
parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 
bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 
de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 
worden met:
^ De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel.
^ De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 
worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden:
^ De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.
^ De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.
^ Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.

3 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.
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^ De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 
gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 
de aanvrager moeten worden geregeld.

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies
Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 
advies afgegeven.

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 
acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 
ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 
op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 
aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 
de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3).

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W
Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 
“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 
Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 
omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn.

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 
bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 
bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 
afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast.

2.4 Overgangsregeling
De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
^ Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 
stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 
exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 
college geaccordeerde document.

^ Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 
parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.

^ Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 
beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 
parkeernormen.
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2.5 Slotbepaling
Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 
en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 
kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 
zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 
Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 
parkeerverplichtingen op te nemen.

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen
Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 
moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 
de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 
(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 
gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 
aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.”

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 
parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 
betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 
bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 
nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 
die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 
juridische regels van onderstaande strekking: l,het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 
functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 
parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 
bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.
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3. Parkeernormen Noordoostpolder

3.1 Hoofdfunctie wonen

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3
koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3
koop, tussenIhoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3
koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3
koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3
koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3
huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3
huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3
huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3
huur, etage, middenIgoedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3
kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2
aanleunwoningIserviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3

Voor een beroep aan huis I bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 
parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 
beperkt bezoek ontvangt.

3.2 Hoofdfunctie werken

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo

1,6 2,1 2,6 2,6 5V

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening

100 m2 
bvo

2,1 2,9 3,6 3,6 20 V

bedrijf arbeidsintensiefI 
bezoekers extensief (industrie

100 m2 
bvo

1,6 2,4 2,4 2,4 5V

bedrijf arbeidsextensiefI 
bezoekers extensief (bv loods)

100 m2 
bvo

0,7 1,1 1,1 1,1 5V

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo

1,3 1,9 2,0 2,0 5V
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89Z

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96Z

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 3,4 5,2 6,2 - 930Zo

grote supermarkt 100 m2 bvo 6,0 7,7 8,8 - 840Z0
groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo

- 6,4 7,4 - 80Z

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72Z

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76Z

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79Z

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85Z

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89Z

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92Z

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91Z

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93Z

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87Z

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89Z

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning
Eenheid Centrum

Emmeloord
Rest

Emmeloord
Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 970Zo
Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95(^
Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94(^
filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97^
theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87^
Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86(^
bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89(^
biljart- en 
snookercentrum

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

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93(^
fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87^
fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90(^
wellnesscentrum 
(thermen etc.)

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99(^

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99(^
sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96(^
sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94(^
tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 8707o
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

camping standplaats - - - 1,2 90Z

bungalowpark bungalow - 1,7 1,7 2,1 91Z

café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 5,0 6,0 7,0 - 90oZo

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

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

hotel 1 ster 10 kamers 0,4 2,4 2,5 4,5 77Z

hotel 2 sterren 10 kamers 1,4 4,1 4,3 6,3 80Z

hotel 3 sterren 10 kamers 2,1 5,0 5,2 6,8 77Z

hotel 4 sterren 10 kamers 3,4 7,2 7,5 9,0 73Z

hotel 5 sterren 10 kamers 5,3 10,6 11,0 12,6 65Z

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

huisartsenpraktijk behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57Z
apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45Z
fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57Z
consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50Z
consultatiebureau voor 
ouderen

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38Z

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47Z
gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55Z
religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -
verpleeg- en 
verzorgingstehuis

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60Z

ziekenhuis 100m2 bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29Z
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied Aandeel
bezoekers

kinderdagverblijf 
(exclusief K&R) 100 m22 bvo

1,0 1,4 1,4 1,5 0Z

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal

0,8 0,8 0,8 0,8

middelbare school 100 leerlingen 3,7 4,9 4,9 4,9 11Z

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 70Z0

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 950Zc

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride
Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 
steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 
om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 
parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 
opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 
schoolse opvang.

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 
een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 
terug te vinden in onderstaande tabel.

^ Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur4 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur5 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en 
brengen x reductiefactor parkeerduur6 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

Doelgroep % halen en brengen met 
de auto

Reductiefactor
parkeerduur

Reductiefactor aantal 
kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60Z 0,5 0,75
groep 4 t/m 8 5-40Z 0,25 0,85
kinderdagverblijf 50-800Zo 0,25 0,75

Tabel 3-1 Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen

4 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5.
5 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25.
6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.
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3.8 Fietsparkeren
De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 
het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 
worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 
voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 
zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen
De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 
hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 
aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek - meerdere voorzieningen), 
mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 
bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.

3.8.2 Fietsparkeernormen
Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 
recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 
boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 
aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 
niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 
vereist.

Eenheid Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebie
d

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 Minimaal
10

Basisschool leerlingen 
«250 10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -
Basisschool leerlingen 
250-500 10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -
Basisschool leerlingen 
^50 6,2 6,2 6,2 -

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -
Middelbare school 
(leerlingen 10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -
Middelbare school 
(medewerkers) 10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -
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Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 Terras
meetellen

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5

Sportveld Ha netto 
terrein 61 61 61

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0

Begraafplaats - 5 5 5

Kerk Z moskee 100 plaatsen 40 40 40
Gezondheidscentrum
bezoekers 100 m2 1,3 1,3 1,3
Gezondheidscentrum
medewerkerkers 100 m2 0,4 0,4 0,4

Theater 100
zitplaatsen 24 18 18

Stedelijk evenement 100
bezoekers 32 32 32

Zwembad (openlucht) 100 m2 
bassin 28 28 28

Zwembad (overdekt) 100 m2 
bassin 20 20 20

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1 +05 voor 
bezoek

Appartement Kamer 0,75 0,75 0,75 + 0,5 voor 
bezoek

Busstation Halterende
buslijn 42

In de kengetallen van het CROW is een marge van 2007o verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 
stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 
plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 
het fietsgebruik op te kunnen vangen.
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Erfsingels Noordoostpolder

De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.

Beplantingsplan

Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels.

Beplantingsplan vooreen erfsingel. 

Schematische doorsnede van een erfsingel:

Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing

^ De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant 
^ De erfsingel is minimaal 6 meter breed.

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

50Zo haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw
100Zo winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig
10oZo eik Quercus robur 80 - 120 verdraagd lichte schaduw
50Zo veldesdoorn Acer campestre 60 - 100 struikvormige boom
10Z els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier
10Z gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw



Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

5Zo rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw
5Zo gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw
50Zo gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt 's winters lang 

blad
10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw
5Z vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen
5Z Kardinaalmuts Euonymus

europaea
60 - 100 zonnige standplaats

5Z Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats
5Z gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats
5Z wegedoorn Rhamnus

cartharticus
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond

^ Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 
de zelfde soort.

^ Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden.
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Resultaat van de check gedaan op 17-09-2021

Digitale watertoets in
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 IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE 
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

1. korte procedure

2. Advies geen primaire waterkeringen

3. Advies watersysteem

4. Advies geen regionale waterkeringen

5. Advies geen overige kering

6. 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)?

- ja

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 

« nee

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
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DETAILS
3. 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
4. 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

5. 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
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DETAILS
6. 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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Samenvatting

Er zijn plannen om twee schuren te slopen en een nieuwe woning te realiseren op een erf aan de Bomenweg 
6 te Emmeloord. Om de bouw van de extra woning planologisch mogelijk te maken, dient het 
bestemmingsplan gewijzigd te worden. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde 
soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, 
Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de 
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Het plangebied is op 19 juli 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kleine toename verkeer in gebruiksfase en de afstand 
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen 
van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. Los van een eventuele toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor toename van 
stikstofdepositie, veroorzaakt gedurende de ontwikkelfase.

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een rustplaats en bezetten grondgebonden zoogdieren er een vaste 
rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied en gebruiken het ook niet als foerageergebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de aanbouw gesloopt wordt tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten

3



Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor grondgebonden zoogdier- en 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen het 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'. 
Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet aangetast.

Wettelijke consequenties samengevat:
^ Werkzaamheden afstemmen op voortplantingsperiode van vogels;
^ Geen beschermde dieren doden;
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Er zijn plannen om twee schuren te slopen en een nieuwe woning te realiseren op een erf aan de Bomenweg 
6 te Emmeloord. Om de bouw van de extra woning planologisch mogelijk te maken, dient het 
bestemmingsplan gewijzigd te worden. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde 
soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, 
Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de 
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Flevoland (Natuurnetwerk Nederland).

Doel van deze rapportage:
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.
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Hoofdstuk 2 Het plangebied

2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Bomenweg 6 te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder. Het ligt circa
1,5 kilometer ten zuiden van de woonkern van Emmeloord en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 
kaart.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied vomt een deel van een woonerf en bestaat volledig uit bebouwing en erfverharding. De 
bebouwing bestaat uit twee schuren waarvan één met aanbouw. De schuur met aanbouw is het westelijk 
gelegen gebouw. Deze aanbouw is open aan de voorzijde en wordt benut voor opslag van spullen, zoals oud 
ijzer, dakpannen, (bouw)materialen en hout. Beide schuren zijn gebouwd van betonelementen en zijn gedekt 
met golfplaten. De oostelijk gelegen schuur is aan de binnenzijde volledig geïsoleerd d.m.v. spuistschuim en 
beschikt over dakisolatie. De schuren verkeren in een goede staat van onderhoud en zijn wind- en waterdicht. 
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het 
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijnen aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl).
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Hoofdstuk 3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen
Er zijn plannen om alle bebouwing in het plangebied te slopen en een nieuwe woning te realiseren. De nieuwe 
woning wordt gerealiseerd op de locatie van de te slopen bebouwing en vormt de tweede woning op het erf. 
Aangenomen wordt dat een deel van de bestaande erfverharding verwijderd en vervangen wordt en dat er 
nieuwe erfverharding wordt aangelegd. Tijdens het schrijven van dit rapport is er geen wenselijk eindbeeld 
beschikbaar.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
^ Slopen bebouwing;
^ Bouwrijp maken bouwplaats;
^ Bouwen woning;
^ Aanleggen erfverharding;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of -gebieden
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:

Mogelijke tijdelijke invloeden:
^ Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden;
Mogelijke permanente invloeden:

^ Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten;

^ Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
^ Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

In deze studie wordt gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn echter 
incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingsplaatsen buiten het plangebied. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde 
soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot 
wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.
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Hoofdstuk 4 Toetsingskaders

4.1 Algemeen
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.

4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel - zonder vergunning - niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming.

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
^ lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
^ lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
^ lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
^ lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
^ lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
^ lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;

^ lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
^ lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen

of te rapen;
^ lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen;
^ lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
» onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 

van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
» onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
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^ onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig.

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN^Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.

Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Flevoland zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Flevoland
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Hoofdstuk 5 Gebiedsbescherming

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000- 
gebied en het Natuurnetwerk Nederland.

5.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een 'goede ruimtelijke ordening' als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 'behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN' waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het 'nee, tenzij'-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Flevoland. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt.

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt op minimaal 2,53 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.

t

2,53 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl).
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Beschermingsregime
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.

Toetsing aan provinciaal beleid
Omdat het plangebied buiten het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland.

5.3 Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden.

Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:

^ de leefgebieden van vogels;
^ de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt.

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een 'voortoets'. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden.

11



Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied ligt op minimaal 8,32 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Ketelmeer & Vossemeer. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 
2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

8,32 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren

Zwarte meer

Ketelmeer Í& Vossemeer -

Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de lichtblauwe (Ketelmeer en Vossemeer) en lichtgroene (Zwarte 
meer) kleur aangeduid (bron: pdok.nl).

Effectbeoordeling

Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.

Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten wordt in voorliggend geval een negatief 
effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000- 
gebied is een negatief effect uitgesloten.

Beoordeling Stikstof (Gebruiksfase)
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt mogelijk toe als gevolg van de bewoning 
van een nieuwe woning. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kleine toename 
verkeer in gebruiksfase en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk 
dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 2000-gebied.

5.5 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kleine toename verkeer in gebruiksfase en de afstand 
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen 
van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. Los van een eventuele toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor toename van 
stikstofdepositie, veroorzaakt gedurende de ontwikkelfase.
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Hoofdstuk 6 Soortenbescherming

6.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek ä NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie.

Het plangebied vomt een deel van een woonerf en bestaat volledig uit bebouwing en erfverharding. De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel 
leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:

^ vogels;
^ vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
^ amfibieën;

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.

6.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 19 juli 2021 tijdens de daglichtperiode 
(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens 
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit rapport opgenomen 
afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28).

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen:

^ veldbezoek door ervaren ecoloog;
• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
^ NDFF;

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
^ Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
^ Atlas van de zoogdieren van Nederland;
^ Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels, al zijn sommige zomergasten nog niet terug uit de 
overwinteringsgebieden. Vogels hebben doorgaans rond deze tijd van het jaar geen bezet nest meer.

In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van 
het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode.

Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
hebben de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de zomerverblijfplaatsen.

Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.

Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Sommige volwassen amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren al weer verlaten (gewone pad, heikikker) en zitten overdag weggekropen in holen en 
gaten in de grond, of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.

Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.
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6.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.

Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
nestelen in de aanbouw, welke toegankelijk is voor vogels. De twee schuren zijn niet voor vogels toegankelijk 
om in te nestelen. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, houtduif en winterkoning. 
In het plangebied zijn geen nestlocaties voor huismussen waargenomen. Tevens zijn geen aanwijzingen 
gevonden dat steen- of kerkuil er een vaste rust- of nestplaats bezetten.

Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren 
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Door het uitvoeren van de voorgenomen 
activiteiten neemt de functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, steenmarter en egel. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten huisspitsmuizen en 
bosmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten onder opgeslagen spullen die in de aanbouw staan. De twee schuren zijn voor 
grondgebonden zoogdieren niet te betreden. Een geschikte plek voor egel en steenmarter om een vaste rust- 
of voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied.

Door het verwijderen van opgeslagen spullen worden mogelijk huisspitsmuizen gedood en wordt mogelijk 
een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
beschadigd en vernield. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de functie van het 
plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet af.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen;

Vleermuizen

^ Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De te slopen bebouwing beschikt 
niet over gemetselde buitengevels met luchtspouw. Verder zijn in het plangebied geen potentiële 
verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, 
loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen. Ook wordt het dakvlak van de te 
slopen bebouwing niet als potentiële verblijfplaats van vleermuizen beschouwd.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

^ Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk vliegen verschillende vleermuissoorten wel 
over een deel van het plangebied tijdens het foerageren langs de omliggende houtsingels. Gelet op de 
inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

^ Vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

Amfibieën
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en bezetten er mogelijk een rustplaats. Deze soorten kunnen een rustplaats bezetten onder 
opgeslagen spullen. De opgeslagen spullen staan in de aanbouw, die toegankelijk is voor amfibieën om te 
betreden. De twee schuren zijn niet toegankelijk voor amfibieën om te betreden. Het plangebied wordt niet 
als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.

Door het verwijderen van opgeslagen spullen wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een 
vaste rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de 
geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen;

Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep

Vogels
Als gevolg van het slopen van bebouwing (aanbouw) tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren);

Vleermuizen

^ Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

^ Essentieel foerageergebied
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 
van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
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^ Essentiële Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

Grondgebonden zoogdieren
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling van het 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen'. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.

Mits geen beschermde grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren 
gedood wordt, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits geen beschermde dieren gedood worden;

Amfibieën
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling voor het 
'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats'. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.

Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits geen beschermde dieren gedood worden;

Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.

1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep Functie Beschermde

soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen 
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren

Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Doden van dieren Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen

Vogels Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast

Geen

Vogels Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd)

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen

Vogels Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Vogels Doden van dieren Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen

Vleermuizen Rust- of
voortplantingsplaats

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Vleermuizen Foerageergebied Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Doden van dieren Niet van 

toepassing
Niet van toepassing Geen

Amfibieën Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast

Geen

Amfibieën Vaste rustplaats Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Geen

Amfibieën Voortplantingsplaats Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Amfibieën Doden van dieren Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 

ontheffing aanvragen
Overige soorten Dieren en overige 

functies
Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

Soortgroep Vaste rust
plaats

Voortplan
tingsplaats

Vliegroute
(vleermuizen)

Essentieel
foerageer
gebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ontheffing
vereist

Grondgebonden
zoogdieren

Ja Ja n.v.t. Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden

Vogels Nee Ja n.v.t. Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 
nesten verstoord, 

beschadigd of 
vernield worden

Vleermuizen Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Amfibieën Ja Nee n.v.t. Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 

gedood worden
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.

6.5 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.

6.6 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.

19



Hoofdstuk 7 Conclusies

De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepaling het 
opzettelijk 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats', als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en 
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan 
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kleine toename verkeer in gebruiksfase en de afstand 
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen 
van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. Los van een eventuele toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor toename van 
stikstofdepositie, veroorzaakt gedurende de ontwikkelfase.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een rustplaats en bezetten grondgebonden zoogdieren er een vaste 
rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied en gebruiken het ook niet als foerageergebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de aanbouw gesloopt wordt tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor grondgebonden zoogdier- en 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen het 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'. 
Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet aangetast.
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Bijlagen
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Acceptabele periode voor werkzaamheden.
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol. 
Geen werkzaamheden in deze periode.
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming 

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid.

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode.

Soortenbescherming en het 'nee, tenzij principe'
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten.

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.

Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor 'andere soorten' waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn fį 5.1 Wn

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn 53.2 Wn

Beschermingsregime andere 
soorten g 3.3 Wn

Art 3-i 1 id 1

Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden ofte vangen.

Art 3.5 lid 1

Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vanger

Art 3.10 lid ta
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen

Art 3.1 lid 1
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantingsplaat- 
sen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid tb
Het is verboden de vaste voortplanting- 
splaatsen of rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en deze 
onder zich te hebben

Art 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 3

Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Art 3.10 lid íe
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer.

Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam

Zoogdieren

«i
5

o

-2s
J

r
ft
ï

ì
l
1
o

i
t
|
5

?
i
3

s
j*

■6
ì
X

■O

1
•ó
i
X

1
I

ĩ
iŝ Ze

el
an

d

Zu
id

-H
ol

la
nd

m
m

a ï 
ĩ ïş ?
i s
5 İ

Aardmuts Mrcrotut og testis * ft ft ft ft ft ft ft ft ft X ft
Bosmuts* Apodemut sytvotlcus ft i ft ft ft ft II ft X 1 X X
Bunzing Mustelo po tonus a ft ft ft ft ft X 1 X ft
Dwergmuis Meromys mmutus « M X ft » ft X X ft X X X ft
Dwergspttsmuis Sorerr minutus ft ft ft ft X ft ft ft X X ft ft ft
Egel Ermoceus europoeus ft » ft ft 1 X » X II 1 ft ft
Eekhoorn Saurus vulgaris ftl
Gewone bos spitsmuis Sorex araneus ft X X ft ft 1 ft 1 » X X ft ft
Haas Lepus europeus ft 1 ft ft ft ft X ft ft X ft ft
Hermelijn MustekJ ermmea ft ft ft X ft X X ft X

Hutsspltsmuls* Croctdura russuki 1 ft ft ft ft 1 X 1 ft X 1 ft ft
Konijn Oryctologus cuntculus t 1 ft 1 X ft ft ft ft X ft ft ft
Molmuis Arvicola scherman ft
Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus a ft ft ft ft ft X ft ft X 1 ft
Ree Capreolus copreolus a ft ft ft ft ft X ft ft X ft ft ft
Rosse woelmuis Clethnonomys glareotus K ft X ft X ft X ft X X ft X X
Steenmarter Maries ļoina X »2
Tweekleurige bosspitsmuis Sorer coronotus i 1 X ft ft ft X X ft X 1 ft
Veldmuis* Mrcrotus arvaks 1 1 ft ft X ft X X X X ft X II
Vos Vulpes vulpes

Wezel Mustekj nrvalts a ft X X ft ft X X ft
Wild zwijn Sus scrofa X
Woelrat Arvicolo terrestris i ft X 1 X 1 X ft X X X X X

Amfibieën en reptielen
Bruine kikker kano tempororio H ft ft ft X 1 X ft X X X X X
Gewone pad Bufo bufo Ķ ft X ft X X ft X X X X X X
Hazelworm Anguis frogiliç x3
Kleine watersalamander Trrturus vulgaris X
Levend barende hagedis Zootoco vivipara ft4

Meerkikker Pekrphyiax ndibundus (kano

ridibuntía)

Middelste groene kikker/ Pekrphyiax klepton esculentus (kana

Bastaardkikker esculenta)
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Internet:

https://www.verspreidingsatlas.nl

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)

https://calculator.aerius.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

https://pdokviewer.pdok.nl/

https://www.ndff.nl/
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Hoofdstuk 1 Inleiding

Op het erf Bomenweg 6 te Emmeloord bestaat het voornemen om een van de bestaande oorspronkelijke 
schuren tot woning te verbouwen. Deze huidige koelschuur is in dusdanige slechte staat dat deze zal worden 
afgebroken en een nieuwe schuurwoning zal worden teruggebouwd.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (Bomenweg 6) rood omkaderd.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het 
kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woning te toetsen 
aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende 
rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 
de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 
indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied
1 of 2 200 m 250 m
3 of 4 350 m 400 m
5 of meer 350 m 600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden:

^ Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
^ Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
^ Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van 
de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

^ Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
^ Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een 
goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde 
woningen of gebouwen worden bedoeld:
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'woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat'.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting 
kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een 
maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied
Buitenstedelijk gebied

63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 
van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met:

^ 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met:

^ 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
^ 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
^ 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 
km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidbeleid en volgt dus de Wet geluidhinder.

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Hoofstuk 3 Uitgangspunten

3.1 Situatie projectgebied

Zoals reeds genoemd in hoofdstuk 1 betreft de ontwikkeling de sloop van een oude schuur en de bouw van een 
nieuwe schuurwoning. Het volume van de oorspronkelijke aardappelbewaarplaats komt terug in het nieuwe 
ontwerp, concreet betekent dit dat op exact dezelfde locatie een schuurwoning wordt teruggebouwd, met 
dezelfde nokhoogte, positie, richting en hoogte van de koelschuur. De naar de Bomenweg gekeerde zijde van 
de woning bevindt zich de voorgevel. De schuurwoning zal circa 6,3 meter hoog worden en beschikken over 
een grondoppervlak van circa 292 m2.

In afbeelding 3.1 is de exacte locatie van de nieuwe schuurwoning weergegeven.

Afbeelding 3.1 exacte locatie van de schuurwoning (bron: PDOK)

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de N50 (100 km/uur). Deze weg breekt op in vier 
wegdelen ter hoogte van de te realiseren woning. Het projectgebied ligt niet binnen de wettelijke geluidszone 
van overige grote verkeersaders zoals de A6 en de N716.

Hoewel de Bomenweg tevens een weg met een wettelijke geluidzone is, betreft het een doodlopende weg, 
waarlangs slechts enkele (woon)percelen zijn gelegen. Deze weg kent hiermee een dusdanig lage 
verkeersintensiteit dat deze niet relevant wordt geacht in het kader van voorliggend onderzoek.

In onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn 
gehanteerd.

Locatie projectgebied Buitenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 dB
Wgh van toepassing Ja
Vermindering geluidsbelasting alle wegen Maximaal 5 dB

3.2 Verkeersgegevens

De weg- en verkeersgegevens van de N50 zijn afkomstig uit het geluidregister van rijkswegen. Deze zijn exact 
overgenomen zoals vermeld in het register. Alleen de namen van de wegen zijn, ten behoeve van de 
leesbaarheid aangepast.
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen:

^ wegen met intensiteiten;
^ gebouwen inclusief hoogte;
• harde bodemgebieden;
^ rekenpunten op 1,5 meter en 4,5 meter op alle gevels van de te realiseren schuurwoning;

In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen 
weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Op de gevels van de nieuw te realiseren woning zijn vier toetspunten geplaatst. In afbeelding 4.1 zijn deze 
toetspunten weergegeven.

Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten ter plaatse van de nieuw te realiseren woning (bron: Geomilieu)

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de N50 bedraagt maximaal 43 dB inclusief 2 dB 
reductie. In afbeelding 4.2 is de geluidbelasting weergegeven. Hiermee wordt ter plaatse van de woning aan 
alle zijden voldaan aan de wettelijke voorkeurswaarde.

Afbeelding 4.2 Geluidbelasting N50 inclusief 2 dB reductie (bron: Geomilieu)

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

4.3 Hogere waarde

Een hogere waarde kan uitsluitend worden verleend indien de geluidbelasting boven de wettelijke 
voorkeurswaarde, maar onder de maximale ontheffingswaarde, zoals gesteld in de Wgh, blijft. Daarnaast moet 
er voldaan worden aan de aanvullende eisen, welke betrekking hebben op het onderzoeken van bron-, 
overdrachts- en gevelmaatregelen.

In voorliggend is een hogere waarde niet benodigd. De maximale geluidbelasting blijft ver onder de 
voorkeurswaarde van 48 dB.

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Hoofdstuk 5 Conclusie

Aan de Bomenweg 6 ligt een erf met een vervallen schuur. Deze schuur wordt afgebroken en een nieuwe 
woning wordt ter plaatste van de oude schuur gerealiseerd. De nieuwe woning ligt binnen de wettelijke 
geluidzone van de N50, waardoor de geluidbelasting van deze weg berekend dient te worden op de gevels van 
de nieuwe woning.

De geluidbelasting ten gevolge van de N50 bedraagt maximaal 43 dB inclusief 2 dB reductie. Er wordt met deze 
geluidswaarde voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB zoals gesteld in de Wgh. Het toekennen van een 
hogere waarde is dan ook niet benodigd voor deze locatie. Met een geluidbelasting van 43 dB wordt tevens, 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in het bouwbesluit, voldaan aan de binnenwaarde van 
33 dB uit de het Bouwbesluit 2012.

Gelet op vorenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren 
woning.

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Bijlagen

Bijlage 1 Rekenmodel
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bomenweg 6, Emmeloord
Definitief

Bijlage 2 Itemeigenschappen

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies 12



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Lijst

Omschr

van Wegen, voor rekenmethode

ISO H

Wegverkeerslawaai

ISO M. Hdef.

- RMG-2012,

Type

wegverkeer

Cpl Cpl W Helling Wegdek V(MR(D))
N50 0 z 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 100
N50-17 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 100
N50-14 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50-6 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50-3 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --

N50-5 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 --
N50-12 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50-9 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50-7 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 100
N50-13 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 --

N50-8 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 100
N50-7 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
N50-15 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 --
N50-16 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 --

N50-4 0 / 0,000 / 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W2 --
869 6 / 111,005 z 111,682 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
2193 0 / 0,000 z 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
3272 6 / 111,682 z 111,850 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
9933 6 / 279,010 z 279,080 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --

11773 6 / 278,653 z 278,727 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
19642 6 / 278,727 z 279,605 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
24415 0 / 0,000 z 0,000 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 0,0 0 W1 --
34875 6 / 279,080 z 279,552 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
36231 6 / 278,605 z 279,008 -- 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W2 --
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:

Groep:

Naam

eerste model 
versie van Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, '

V(MR(A)) V(MR(N))

- Gebied

voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-

V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

•2012, wegverkeer

V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))
N50 100 100 -- 100 100 100 -- 90 90 90
N50-17 100 100 -- 100 100 100 — 90 90 90
N50-14 — -- -- 50 50 50 — 50 50 50
N50-6 — -- -- 65 65 65 — 65 65 65
N50-3 -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80

N50-5 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90
N50-12 — -- -- 65 65 65 — 65 65 65
N5 0-9 — -- -- 65 65 65 — 65 65 65
N50-7 100 100 -- 100 100 100 — 90 90 90
N50-13 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90

N50-8 -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65
N50 100 100 -- 100 100 100 — 90 90 90
N50-7 — -- -- 80 80 80 — 80 80 80
N50-15 — -- -- 100 100 100 — 90 90 90
N50-16 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90

N50-4 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90
869 — -- -- 115 115 115 — 100 100 100
2193 — -- -- 65 65 65 — 65 65 65
3272 — -- -- 115 115 115 — 100 100 100
9933 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90

11773 -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90
19642 — -- -- 100 100 100 — 90 90 90
24415 — -- -- 50 50 50 — 50 50 50
34875 — -- -- 100 100 100 — 90 90 90
36231 — -- -- 100 100 100 — 90 90 90
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)
N50 -- 85 85 85 -- 9280,00 6,52 3,22 1,11 --
N50-17 -- 85 85 85 — 7672,00 6,52 3,26 1,09 --
N50-14 -- 50 50 50 — 1604,00 6,55 2,99 1,18 --
N50-6 -- 65 65 65 — 1604,00 6,55 2,99 1,18 --
N50-3 -- 80 80 80 -- 1748,00 6,58 2,86 1,20 --

N50-5 -- 85 85 85 -- 7672,00 6,52 3,26 1,09 --
N50-12 -- 65 65 65 — 1748,00 6,58 2,86 1,20 --
N50-9 -- 65 65 65 — 1748,00 6,58 2,86 1,20 --
N50-7 -- 85 85 85 — 9280,00 6,52 3,22 1,11 --
N50-13 -- 85 85 85 -- 6932,00 6,61 3,07 1,05 --

N50-8 -- 65 65 65 -- 1748,00 6,58 2,86 1,20 --
N50 -- 85 85 85 — 8716,00 6,60 3,03 1,09 --
N50-7 -- 80 80 80 — 1604,00 6,55 2,99 1,18 --
N50-15 -- 85 85 85 — 6932,00 6,61 3,07 1,05 --
N50-16 -- 85 85 85 -- 6932,00 6,61 3,07 1,05 --

N50-4 -- 85 85 85 -- 6932,00 6,61 3,07 1,05 --
869 -- 90 90 90 — 2057,48 6,50 3,38 1,07 --
2193 -- 65 65 65 — 1748,00 6,58 2,86 1,20 --
3272 -- 90 90 90 — 2057,48 6,50 3,38 1,07 --
9933 -- 85 85 85 -- 3320,08 6,51 3,39 1,03 --

11773 -- 85 85 85 -- 3200,72 6,60 2,78 1,22 --
19642 -- 85 85 85 — 3200,72 6,60 2,78 1,22 --
24415 -- 50 50 50 — 1748,00 6,58 2,86 1,20 --
34875 -- 85 85 85 — 3320,08 6,51 3,39 1,03 --
36231 -- 85 85 85 — 5357,92 6,40 3,28 1,27 --
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)
N50 -- -- -- -- 74,55 85,28 61,17 -- 13,06 7,02 15,53 -- 12,40
N50-17 — -- — — 76,60 86,80 64,29 -- 12,00 6,40 14,29 — 11,40
N50-14 — -- — — 64,76 77,08 47,37 -- 18,10 10,42 21,05 — 17,14
N50-6 — -- — — 64,76 77,08 47,37 -- 18,10 10,42 21,05 — 17,14
N50-3 -- -- -- -- 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 -- 18,26

N50-5 -- -- -- -- 76,60 86,80 64,29 -- 12,00 6,40 14,29 -- 11,40
N50-12 — -- — — 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 — 18,26
N50-9 — -- — — 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 — 18,26
N50-7 — -- — — 74,55 85,28 61,17 -- 13,06 7,02 15,53 — 12,40
N50-13 -- -- -- -- 75,76 85,45 61,64 -- 12,45 7,04 15,07 -- 11,79

N50-8 -- -- -- -- 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 -- 18,26
N50 — -- — — 73,04 83,33 57,89 -- 13,74 7,95 16,84 — 13,22
N50-7 — -- — — 64,76 77,08 47,37 -- 18,10 10,42 21,05 — 17,14
N50-15 — -- — — 75,76 85,45 61,64 -- 12,45 7,04 15,07 — 11,79
N50-16 -- -- -- -- 75,76 85,45 61,64 -- 12,45 7,04 15,07 -- 11,79

N50-4 -- -- -- -- 75,76 85,45 61,64 -- 12,45 7,04 15,07 -- 11,79
869 — -- — — 92,23 95,36 90,81 -- 4,62 2,46 4,46 — 3,15
2193 — -- — — 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 — 18,26
3272 — -- — — 92,23 95,36 90,81 -- 4,62 2,46 4,46 — 3,15
9933 -- -- -- -- 84,90 91,08 72,71 -- 6,64 3,52 11,73 -- 8,46

11773 -- -- -- -- 86,26 90,45 82,00 -- 5,74 3,38 6,21 -- 8,00
19642 — -- — — 86,26 90,45 82,00 -- 5,74 3,38 6,21 — 8,00
24415 — -- — — 62,61 76,00 42,86 -- 19,13 12,00 23,81 — 18,26
34875 — -- — — 84,90 91,08 72,71 -- 6,64 3,52 11,73 — 8,46
36231 — -- — — 88,72 93,10 83,98 -- 5,14 2,78 7,08 — 6,14

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 5-10-2021 13:49:13



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

èZV(A) èZV(N) IZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)
N50 7,69 23,30 -- -- --- -- -- 451,00 255,00 63,00 -- 79,00
N50-17 6,80 21,43 -- -- --- -- -- 383,00 217,00 54,00 -- 60,00
N50-14 12,50 31,58 -- -- --- -- -- 68,00 37,00 9,00 -- 19,00
N50-6 12,50 31,58 -- -- --- -- -- 68,00 37,00 9,00 -- 19,00
N50-3 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00

N50-5 6,80 21,43 -- -- --- -- -- 383,00 217,00 54,00 -- 60,00
N50-12 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00
N50-9 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00
N50-7 7,69 23,30 -- -- --- -- -- 451,00 255,00 63,00 -- 79,00
N50-13 7,51 23,29 -- -- --- -- -- 347,00 182,00 45,00 -- 57,00

N50-8 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00
N50 8,71 25,26 -- -- --- -- -- 420,00 220,00 55,00 -- 79,00
N50-7 12,50 31,58 -- -- --- -- -- 68,00 37,00 9,00 -- 19,00
N50-15 7,51 23,29 -- -- --- -- -- 347,00 182,00 45,00 -- 57,00
N50-16 7,51 23,29 -- -- --- -- -- 347,00 182,00 45,00 -- 57,00

N50-4 7,51 23,29 -- -- --- -- -- 347,00 182,00 45,00 -- 57,00
869 2,17 4,73 -- -- --- -- -- 123,26 66,24 19,96 -- 6,18
2193 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00
3272 2,17 4,73 -- -- --- -- -- 123,26 66,24 19,96 -- 6,18
9933 5,41 15,56 -- -- --- -- -- 183,63 102,58 24,91 -- 14,37

11773 6,17 11,79 -- -- --- -- -- 182,11 80,47 31,93 -- 12,12
19642 6,17 11,79 -- -- --- -- -- 182,11 80,47 31,93 -- 12,12
24415 12,00 33,33 -- -- --- -- -- 72,00 38,00 9,00 -- 22,00
34875 5,41 15,56 -- -- --- -- -- 183,63 102,58 24,91 -- 14,37
36231 4,12 8,94 -- -- --- -- -- 304,05 163,47 57,03 -- 17,61

Naam
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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) 63 LE (D) 125 LE (D) 250
N50 21,00 16,00 -- 75,00 23,00 24,00 -- 86,27 97,24 102,35
N50-17 16,00 12,00 — 57,00 17,00 18,00 -- 85,16 96,21 101,29
N50-14 5,00 4,00 — 18,00 6,00 6,00 -- 80,71 88,32 95,92
N50-6 5,00 4,00 — 18,00 6,00 6,00 -- 80,36 88,90 95,25
N50-3 6,00 5,00 -- 21,00 6,00 7,00 -- 78,73 87,99 93,43

N50-5 16,00 12,00 -- 57,00 17,00 18,00 -- 85,16 96,21 101,29
N50-12 6,00 5,00 — 21,00 6,00 7,00 -- 80,97 89,50 95,88
N50-9 6,00 5,00 — 21,00 6,00 7,00 -- 80,97 89,50 95,88
N50-7 21,00 16,00 — 75,00 23,00 24,00 -- 86,27 97,24 102,35
N50-13 15,00 11,00 -- 54,00 16,00 17,00 -- 84,89 95,91 101,01

N50-8 6,00 5,00 -- 21,00 6,00 7,00 -- 80,97 89,50 95,88
N50 21,00 16,00 — 76,00 23,00 24,00 -- 86,26 97,16 102,29
N50-7 5,00 4,00 — 18,00 6,00 6,00 -- 78,12 87,39 92,83
N50-15 15,00 11,00 — 54,00 16,00 17,00 -- 84,89 95,91 101,01
N50-16 15,00 11,00 -- 54,00 16,00 17,00 -- 84,89 95,91 101,01

N50-4 15,00 11,00 -- 54,00 16,00 17,00 -- 84,89 95,91 101,01
869 1,71 0,98 — 4,21 1,51 1,04 -- 77,37 90,48 95,12
2193 6,00 5,00 — 21,00 6,00 7,00 -- 80,97 89,50 95,88
3272 1,71 0,98 — 4,21 1,51 1,04 -- 77,37 90,48 95,12
9933 3,96 4,02 -- 18,29 6,09 5,33 -- 81,90 93,13 98,14

11773 3,01 2,42 -- 16,88 5,49 4,59 -- 81,58 92,85 97,84
19642 3,01 2,42 — 16,88 5,49 4,59 -- 81,58 92,85 97,84
24415 6,00 5,00 — 21,00 6,00 7,00 -- 81,32 88,94 96,56
34875 3,96 4,02 — 18,29 6,09 5,33 -- 81,90 93,13 98,14
36231 4,89 4,81 — 21,03 7,23 6,07 -- 83,01 94,63 99,54
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500
N50 108,80 110,55 105,06 99,29
N50-17 107,81 109,75 104,21 98,42
N50-14 99,00 102,59 99,52 92,98
N50-6 100,61 104,30 100,73 94,01
N50-3 100,49 104,17 100,26 93,43

N50-5 107,81 109,75 104,21 98,42
N50-12 101,21 104,79 101,23 94,52
N50-9 101,21 104,79 101,23 94,52
N50-7 108,80 110,55 105,06 99,29
N50-13 107,49 109,36 103,84 98,05

N50-8 101,21 104,79 101,23 94,52
N50 108,69 110,31 104,86 99,10
N50-7 99,89 103,69 99,79 92,96
N50-15 107,49 109,36 103,84 98,05
N50-16 107,49 109,36 103,84 98,05

N50-4 107,49 109,36 103,84 98,05
869 102,54 106,56 100,54 94,55
2193 101,21 104,79 101,23 94,52
3272 102,54 106,56 100,54 94,55
9933 105,07 107,74 102,00 96,12

11773 104,86 107,66 101,88 95,99
19642 104,86 107,66 101,88 95,99
24415 99,60 103,11 100,06 93,52
34875 105,07 107,74 102,00 96,12
36231 106,66 109,78 103,94 98,03

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.

90,78 81,60 93,00 97,97 104,88
89,90 80,49 92,03 96,96 103,95
85,96 75,97 83,42 90,85 94,45
85,10 75,69 84,05 90,31 96,05
83,24 73,68 82,93 88,34 95,50

89,90 80,49 92,03 96,96 103,95
85,66 75,89 84,36 90,63 96,22
85,66 75,89 84,36 90,63 96,22
90,78 81,60 93,00 97,97 104,88
89,54 80,08 91,51 96,47 103,39

85,66 75,89 84,36 90,63 96,22
90,59 81,44 92,70 97,70 104,53
82,73 73,51 82,62 88,04 95,32
89,54 80,08 91,51 96,47 103,39
89,54 80,08 91,51 96,47 103,39

89,54 80,08 91,51 96,47 103,39
85,83 73,68 87,14 91,77 99,40
85,66 75,89 84,36 90,63 96,22
85,83 73,68 87,14 91,77 99,40
87,61 77,74 89,45 94,32 101,63

87,48 77,00 88,52 93,42 100,72
87,48 77,00 88,52 93,42 100,72
86,57 76,20 83,71 91,18 94,61
87,61 77,74 89,45 94,32 101,63
89,51 79,03 91,07 95,86 103,31
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
N50 107,64 101,89 96,01 87,49 80,53 90,65 95,97 102,29 102,77
N50-17 106,88 101,09 95,19 86,68 79,33 89,52 94,82 101,20 101,92
N50-14 98,53 95,33 88,73 81,18 75,03 82,55 90,20 93,40 96,35
N50-6 100,38 96,75 90,00 80,63 74,76 82,99 89,45 94,98 97,86
N50-3 100,06 96,18 89,32 78,83 73,26 82,11 87,63 94,92 97,64

N50-5 106,88 101,09 95,19 86,68 79,33 89,52 94,82 101,20 101,92
N50-12 100,55 96,95 90,20 80,88 75,45 83,73 90,20 95,66 98,43
N50-9 100,55 96,95 90,20 80,88 75,45 83,73 90,20 95,66 98,43
N50-7 107,64 101,89 96,01 87,49 80,53 90,65 95,97 102,29 102,77
N50-13 106,17 100,41 94,53 86,01 79,02 89,11 94,44 100,78 101,28

N50-8 100,55 96,95 90,20 80,88 75,45 83,73 90,20 95,66 98,43
N50 107,08 101,37 95,51 87,00 80,48 90,53 95,87 102,15 102,38
N50-7 99,89 95,99 89,13 78,61 72,57 81,38 86,90 94,24 97,09
N50-15 106,17 100,41 94,53 86,01 79,02 89,11 94,44 100,78 101,28
N50-16 106,17 100,41 94,53 86,01 79,02 89,11 94,44 100,78 101,28

N50-4 106,17 100,41 94,53 86,01 79,02 89,11 94,44 100,78 101,28
869 103,78 97,69 91,67 82,97 70,26 82,82 87,54 94,95 98,71
2193 100,55 96,95 90,20 80,88 75,45 83,73 90,20 95,66 98,43
3272 103,78 97,69 91,67 82,97 70,26 82,82 87,54 94,95 98,71
9933 104,99 99,09 93,15 84,63 75,86 86,42 91,62 98,13 99,60

11773 103,96 98,08 92,15 83,63 75,31 86,02 91,14 98,04 100,30
19642 103,96 98,08 92,15 83,63 75,31 86,02 91,14 98,04 100,30
24415 98,71 95,53 88,94 81,45 75,74 83,29 90,97 94,08 96,95
34875 104,99 99,09 93,15 84,63 75,86 86,42 91,62 98,13 99,60
36231 106,94 100,99 95,03 86,51 77,04 88,22 93,24 100,12 102,70
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model

Groep:

Naam

versie van Gebied - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode

LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE

Wegverkeerslawaai

(P4) 63 LE (P4)

- RMG-2012,

125 LE (P4)

wegverkeer

250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k
N50 97,60 91,93 83,45 -- -- -- -- --
N50-17 96,67 90,98 82,50 — — — — --
N50-14 93,29 86,79 80,17 — — — — --
N50-6 94,24 87,54 79,02 — — — — --
N50-3 93,62 86,79 76,92 -- -- -- -- --

N50-5 96,67 90,98 82,50 -- -- -- -- --
N50-12 94,83 88,14 7 9,70 — — — — --
N5 0-9 94,83 88,14 7 9,70 — — — — --
N50-7 97,60 91,93 83,45 — — — — --
N50-13 96,10 90,43 81,95 -- -- -- -- --

N50-8 94,83 88,14 7 9,70 -- -- -- -- --
N50 97,29 91,65 83,17 — — — — --
N50-7 93,07 86,23 76,30 — — — — --
N50-15 96,10 90,43 81,95 — — — — --
N50-16 96,10 90,43 81,95 -- -- -- -- --

N50-4 96,10 90,43 81,95 -- -- -- -- --
869 92,72 86,74 78,03 — — — — --
2193 94,83 88,14 7 9,70 — — — — --
3272 92,72 86,74 78,03 — — — — --
9933 94,15 88,39 79,89 -- -- -- -- --

11773 94,62 88,77 80,27 -- -- -- -- --
19642 94,62 88,77 80,27 — — — — --
24415 93,92 87,44 80,89 — — — — --
34875 94,15 88,39 79,89 — — — — --
36231 96,98 91,11 82,60 — — — — --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 5-10-2021 13:49:13



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
N50
N50-17
N50-14
N50-6
N50-3

-- — --

N50-5
N50-12
N5 0-9
N50-7
N50-13

-- — --

N50-8
N50
N50-7
N50-15
N50-16

-- — --

N50-4
869
2193
3272
9933

-- — --

11773
19642
24415
34875
36231

-- — --
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
TP01 Toetspunt 01 voorgevel 0,00 Relatief 4,00 -- — -- —
TP02 Toetspunt 02 linkergevel 0,00 Relatief 4,00 -- — -- —
TP03 Toetspunt 03 achtergevel 0,00 Relatief 4,00 -- — -- —
TP04 Toetspunt 04 rechtergevel 0,00 Relatief 4,00 -- -- -- --

Hoogte F
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep:: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Gevel
TP01
TP02
TP03
TP04

Ja
Ja
Ja
Ja
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
erf01 erven 0,00
erf02 erven 0,00
erf03 erven 0,00
erf04 erven 0,00
erf05 erven 0,00

WV Wegverharding 0,00
WV Wegverharding 0,00
24415 0 Z 0,000 Z 0,000 -- 3,00m (LZR) 0,00
19642 6 Z 278,727 Z 279,605 -- 3,00m (LZR) 0,00
34875 6 Z 279,080 Z 279,552 -- 3,00m (LZR) 0,00

869 6 Z 111,005 Z 111,682 -- 3,00m (LZR) 0,00
869 6 Z 111,005 Z 111,682 -- 3,00m (LZR) 0,00

wegverkeer
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar
NW Nieuwe woning 0,00 0,00 Relatief 0 0
OB01 Omringede bebouwing 11,00 0,00 Relatief 0 0
OB02 Omringede bebouwing 7,80 0,00 Relatief 0 0
OB03 Omringede bebouwing 7,80 0,00 Relatief 0 0
OB04 Omringede bebouwing 11,00 0,00 Relatief 0 0

OB05 Omringede bebouwing 7,80 0,00 Relatief 0 0
OB06 Omringede bebouwing 11,00 0,00 Relatief 0 0
OB07 Omringede bebouwing 10,00 0,00 Relatief 0 0
OB08 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB09 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0

OB10 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB11 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB12 Omringede bebouwing 8,50 0,00 Relatief 0 0
OB13 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB14 Omringede bebouwing 11,00 0,00 Relatief 0 0

OB15 Omringede bebouwing 7,80 0,00 Relatief 0 0
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
NW 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB01 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB02 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB03 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB04 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB05 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB06 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB07 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB08 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB09 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB10 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB11 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB12 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB13 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB14 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB15 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 resultatentabel

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N50
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP01 A Toetspunt 01 voorgevel 4,00 42 38 35 43
TP02 A Toetspunt 02 linkergevel 4,00 39 36 32 41
TP03 A Toetspunt 03 achtergevel 4,00 41 38 34 43
TP04 A Toetspunt 04 rechtergevel 4,00 42 38 35 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verkennend bodemonderzoek
Bomenweg 6 te Emmeloordf
1 Inleiding
In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Bomenweg 6 te Emmeloord. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. In onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid 
met een asbest in grondonderzoek.

Aanleiding van het onderzoek is ten behoeve van de voorgenomen, sloop, bestemmingswijziging 
en nieuwbouwactiviteiten.

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017);
- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016);

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

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

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters"
- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem"

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer.

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven:
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid;
- opstellen van een hypothese;
- opstellen van een onderzoeksstrategie;
- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek;
- conclusies, aanbevelingen en samenvatting.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec).
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Verkennend bodemonderzoek
Bomenweg 6 te Emmeloordf
2 Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek

onderstaande informatie is afkomstig uit:

Bron Omschrijving
www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland)

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland

www.topotijdreis.nl Historische kaarten

www.dinoloket.nl Ondergrond gegevens van Nederland

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Gemeente Noordoostpolder Historische informatie van de locatie

Bodematlas Provincie Flevoland Bodem gerelateerde informatie van de Provincie Flevoland

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie

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

Tabel 2 Locatìegege vens
Adres onderzoekslocatie Bomen weg 6 te Emmeloord
Kadastrale gemeente Noordoostpolder

Sectie A

Percelen 2095

Oppervlakte van de onderzoekslocatie s7000m2

Eigenaar / gebruiker -

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met opstallen

Bebouwing Op de onderzoekslocatie staan meerdere opstallen

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en 
beton

2.2 Algemene informatie locatie
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Bomenweg 6 te Emmeloord. De onderzoekslocatie 
bestaat uit een voormalig akkerbouwbedrijf met een tweetal opslag schuren. De opdrachtgever is 
voornemens één opstal te slopen en hiervoor in het kader van de rood-voor-rood regeling een 
nieuwe woning te realiseren.

Op historische kaarten is vanaf 1964 bebouwing op de locatie te zien. Volgens het BAG-register 
zijn de huidige schuren gebouwd in 1950 en 1954. De woning is volgens het register gebouwd in 
1951. Aan de zuidkant van de meest oostelijk gelegen schuur heeft van 1989 tot 2015 nog een 
schuur gestaan. Deze is inmiddels gesloopt.

In augustus 1978 is er een Hinderwetvergunning afgegeven voor de oprichting, in werking 
brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf annex elektromotoren, 
ventilatoren, houden van kalkoenen, opslag van landbouwproducten, opslag van 3000 liter 
gasoblie b.g., opslag 2000 liter gasolie o.g., opslag 1000 liter lichtpetroleum b.g.

Op de locatie is nog een bestrijdingsmiddelen opslag aanwezig. Volgens de eigenaar van de locatie 
is een ondergrondse olietank omstreeks 1978 verwijderd en hiervoor is direct een nieuwe 
bovengrondse tank geplaatst. Ook deze tank is inmiddels verwijderd. Tevens is er nog een andere 
bovengrondse tank aanwezig geweest op de locatie volgens de eigenaar. De lichtpetroleum tank is 
bij de eigenaar van de locatie onbekend en deze is ook niet aangetroffen op de locatie. 
Waarschijnlijk betreft dit de genoemde ondergrondse tank uit de milieuvergunning.
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Verkennend bodemonderzoek
Bomenweg 6 te Emmeloordf
De daken van de opstallen bevatten (deels) asbesthoudende dakbedekking.

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen.

2.3 Directe omgeving locatie
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Emmeloord. De omgeving bestaat 
voornamelijk uit agrarische bedrijven, landbouwpercelen en woonhuizen. De omgeving wordt op 
historische kaarten aangeduid als "Nova Scaldis". Ten oosten van de locatie ligt de autoweg N50.

Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van onderzoekslocatie.

2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek
Er is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2

De boorlocatie bevindt zich circa 3,5 meter onder NAP. De regionale grondwaterstroming is 
noordwestelijk.
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Verkennend bodemonderzoek
Bomenweg 6 te Emmeloordf
2.6 Vooronderzoek PFAS
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.

Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook brandweer-oefen-plaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.

In het handelingskader van het Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en 
toepassingen beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu 
vrijkomt.

Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie.

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem.

2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1950 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 
verwerkt is.

De daken van de schuren bevatten (deels) asbesthoudende dakbedekking. Er is één (voormalige) 
druppelzone waar het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking rechtstreeks in de 
onbeschermde bodem terechtkomt.

Door het Garenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem.

2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest
Op 19 juli 2021 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 
weergegeven.

Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN5707
Opmerking

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <7000

Conditie toplaag Droog

Beperkingen van de inspectie Neerslag:geen, >25% vegetatie, >25% verharding

Weersomstandigheden Zicht: > 50m

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee

Opmerking De maaiveldinspectie werd beperkt door de vegetatie en
de verharding

Resultaat maaiveld inspectie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen.
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Verkennend bodemonderzoek
Bomenweg 6 te Emmeloordf
3 Onderzoeksprogramma

3.1 Hypothesestelling

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.

De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden:

Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking
Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK -
Vml dieseltank b.g. Verdacht (VEP) Minerale olie t BTEXN -
Vml dieseltank o.g. Verdacht (VEP) Minerale olie t BTEXN -
Bestrijdingsmiddelen Verdacht (VEP) OCB’s -

Verkennend bodemonderzoek NEN 5707
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging.

Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking
Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond -
Druppelzone 1 Verdacht Asbest in grond -

3.2 Onderzoeksopzet
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 juli 2021 (plaatsing peilbuizen en monstername 
grond), en 28 juli 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III.

Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN5740
Locatie Ondiepe

boringen1
Diepe

boringen2
Peilbuizen Analyses grond Analyses water

Gehele locatie 14 3 3x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000*
Vml dieseltank og - 2 1 1x Minerale olie 1x Min. Olie t BTEXN
Vml dieseltank bg 2 - 1 1x Minerale olie 1x Min. Olie t BTEXN
Bestrijdingsmiddelen 2 - 1x st. grond AS3000 t 

OCB’s
1x st. grondwater AS3000 t 
OCB’s*

1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5m-mv.
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 
* Plaatsing peilbuis en grondwateranaiyse gecombineerd voor beide deellocaties.

Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN5707
Locatie Lengte druppelzones in Proefgaten ondiep1 Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in

meters grond3
Gehele locatie - 15 3 3
Druppelzone 1 16 2 1

1 Ondiep proefga t standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (ixbxh).
2 Standaard proefga t van 0,3m x 0,3m x 0,5m (ixbxh) diep doorgeboord met edeimanboor 012cm.
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 
* Druppelzones standaard 2,0m x 0,30m x 0,10 (ixbxh).
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3.3 Analysestrategie
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt.

Tabel 8 Analyse onderzochte monsters NEN5740
Analyse monster Traject Deelmonsters Analyse

(m-mv)
BM1 0,00 - 0,50 12 (0,30 - 0,50)

13 (0,30 - 0,50)
20 (0,30 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM2 0,00 - 0,50 16 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM3 0,00 - 0,50 22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)
25 (0,00 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM4 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50)
2 (0,00 - 0,50)
3 (0,00 - 0,50)

NEN 5740 standaard+struct+OCBOncl vbh) (AS3000)

BM5 0,00 - 0,50 4 (0,00 - 0,50)
5 (0,00 - 0,50)
6 (0,00 - 0,50)

Minerale Olie GC (AS3000)

BM6 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50)
8 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

Minerale Olie GC (AS3000)

BM7 0,00 - 0,50 28 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)

PAK 10 VROM (AS3000)

OM1 1,50 - 2,00 7 (1,50 - 2,00)
8 (1,50 - 2,00)
9 (1,50 - 2,00)

Minerale Olie GC (AS3000)

Analyse Traject Analyse
monster (m-mv)
Pb1wm1 2,80 - 3,80 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)

Organo Chloor Bestrijdingsmiddelen (OCB) (AS3000)
Pb4wm1 3,20 - 4,20 Tankstation-pakket (BTEXN + Olie) (AS3000)
Pb7wm1 3,20 - 4,20 Tankstation-pakket (BTEXN + Olie) (AS3000)

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

Toetsing homogeniteit
Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten die in een mengmonster gemengd zijn voldoende aanwezig is.

Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN5707
Analyse Traject Deelmonster Analyse
monster (m-mv)
MM1 0,00 - 0,50 12 (0,30 - 0,50)

13 (0,30 - 0,50)
20 (0,30 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM2 0,00 - 0,50 16 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM3 0,00 - 0,50 22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)
25 (0,00 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

DZ1 0,00 - 0,10 30 (0,00 - 0,10)
31 (0,00 - 0,10)

Asbest NEN5898 (10 kg)

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen.

Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 

Veldwaarnemingen
De bovengrond bestaat uit matig tot sterk zandig klei. De ondergrond bestaat uit matig zandig 
klei. De diepere ondergrond bestaat uit matig tot uiterst veenhoudende klei.
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:

Tabel 10Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
Boring7Gat Traject 

(m -mv)
Grondsoort Waargenomen bijzonderheden

1 3,80 2,00 - 3,80 Klei matig veenhoudend
4 4,20 2,00 - 4,20 Klei uiterst veenhoudend
10 0,50 0,05 - 0,50 volledig puin, Geen Wbb
11 0,50 0,10 - 0,30 volledig puin, Geen Wbb

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
12 0,50 0,10 - 0,30 volledig puin, Geen Wbb

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
13 0,50 0,05 - 0,30 Zand straatzand zintuiglijk schoon

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
14 0,50 0,05 - 0,30 Zand straatzand zintuiglijk schoon

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
15 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
16 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
17 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
18 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin

1,00 - 2,00 Klei zwak veenhoudend
19 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
20 0,50 0,08 - 0,30 volledig puin, Geen Wbb

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
21 0,50 0,05 - 0,30 Zand straatzand zintuiglijk schoon

0,30 - 0,50 Klei sporen puin
22 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
23 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
24 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin

1,00 - 2,00 Klei zwak veenhoudend
25 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
26 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
27 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin
28 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin, Brandplaats
29 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin, Brandplaats
30 0,10 0,00 - 0,10 Klei sporen puin
31 0,10 0,00 - 0,10 Klei sporen puin

Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak, in de boringen en inspectiegaten 
aangetroffen.

In inspectiegat 10 is een puinlaag aangetroffen tot 0,50 m-mv. De puinlaag valt niet onder de Wet 
bodembescherming. In de puinlaag is zintuiglijk geen asbest aangetroffen. Vermoedelijk gaat het 
hier om (gecertificeerd) menggranulaat.

Aan de achterzijde van het perceel is een brandplaats aangetroffen (zie bijlage III). Het gaat hier 
vermoedelijk om een brandplaats van snoeihout. In 2004 is voor onbepaalde tijd ontheffing 
aangevraagd voor het verbranden van snoei- of sprokkelhout. Ter plaatse van de brandplaats zijn 
boring 28 en 29 geplaatst.

Plaatselijk zijn in enkele inspectiegaten laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn 
dusdanig gering van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van 
onderscheiden kan worden.

Het woonhuis is nog bewoond waardoor het niet wenselijk is om inpandig te gaan boren. De 
kwaliteit van de bodem onder de woning wordt niet slechter verwacht dan de bodemkwaliteit 
naast de woning.
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De mengmonsters BM1 en MM1 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van het centrale deel van het erf en de schuur.
De mengmonsters BM2 en MM2 zijn samengesteld van de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters ter plaatse van de zuid, zuidwestzijde van het erf.
De mengmonsters BM3 en MM3 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters ter plaatse van het noord- en noordwestelijke deel van het erf.

Het mengmonster BM4 is samengesteld uit de individuele grondmonsters ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenkast.
Het mengmonster BM5 is samengesteld uit de individuele grondmonsters ter plaatse van de 
voormalige bovengrondse dieseltank ten oosten van het erf.
De mengmonsters BM6 en OM1 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters ter plaatse 
van de voormalige ondergrondse dieseltank ten zuiden van het erf.
Het mengmonster BM7 is samengesteld uit de individuele grondmonsters ter plaatse van de 
aangetroffen brand plaats ten zuidwesten van de locatie.

DZ1 betreft de druppelzone van de westelijke schuur, zuidzijde.

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

Tabel 11 Metingen grondwater
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv)
Grondwater-stand 
(m -mv)

pH
(-)

EC
(pS/cm)

Troebelheid
(NTU)

1 2,80 - 3,80 1,05 6,4 491 7,6
4 3,20 - 4,20 1,60 6,2 542 13,2
7 3,20 - 4,20 1,70 6,6 512 9,3

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.

4.2 Analyseresultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen.
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen.

Tabel 12 Toetsingskader Wbb
Concentratie Betekenis

í AW-waarde (of < detectielimiet)* Niet verontreinigd
> AW-waarde í T-waarde Licht verontreinigd
> T-waarde í I-waarde Matig verontreinigd

> I-waarde Sterk verontreinigd

Opmerking
Geen aanvullend onderzoek nodig 
Geen aanvullend onderzoek nodig 
Mogelijk nader bodemonderzoek 
noodzakelijk
Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging

Code

* Voor grondwater geldt de streefwaarde
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem.

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+0/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de 'interventiewaarden'. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.
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Tabel 13 Analyseresultaten NEN5740
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen
BM1 0,00 - 0,50 12 (0,30 - 0,50)

13 (0,30 - 0,50) 
20 (0,30 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50)

BM2 0,00 - 0,50 16 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

BM3 0,00 - 0,50 22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)
25 (0,00 - 0,50)

Hg*

BM4 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) DDD (som)*, Drins*, HCB*, Min. olie*
2 (0,00 - 0,50)
3 (0,00 - 0,50)

BM5 0,00 - 0,50 4 (0,00 - 0,50)
5 (0,00 - 0,50)
6 (0,00 - 0,50)

Min. olie*

BM6 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50)
8 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

BM7 0,00 - 0,50 28 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)

-

OM1 1,50 - 2,00 7 (1,50 - 2,00)
8 (1,50 - 2,00)
9 (1,50 - 2,00)

PB1WM1 2,80 - 3,80 PB1 -
PB4 WM1 3,20 - 4,20 PB4 Naftaleen*
PB7 WM1 3,20 - 4,20 PB7 Naftaleen*

* verhoging groter dan streefwaarde
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde

Tabel 14 Analyseresultaten NEN5707
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat
MM1 0,00 - 0,50 12 (0,30 - 0,50)

13 (0,30 - 0,50)
20 (0,30 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

MM2 0,00 - 0,50 16 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

MM3 0,00 - 0,50 22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)
25 (0,00 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

DZ1 0,00 - 0,10 30 (0,00 - 0,10)
31 (0,00 - 0,10)

Asbest in grond Bevat geen asbest

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehaite berekend door het gehalte aan serpentljn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfbool asbest.
* Van de zeeffractìe sQ,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

4.3 Toetsing van de hypothese
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen
NEN5740 Gehele locatie Verdacht Grotendeels verworpen
NEN5740 Vml dieseltank bg Verdacht Grotendeels verworpen
NEN5740 Vml dieseltank og Verdacht Verworpen
NEN5740 Bestrijdingsmiddelen Verdacht Grotendeels verworpen
NEN5707 Gehele locatie Verdacht Verworpen
NEN5707 Druppelzone 1 Verdacht Verworpen
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4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Gehele locatie
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Vml. diese/tank bg
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Vm/. diese/tank og
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Bestrijdingsmiddelenopslag
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Verkennend bodemonderzoek NEN5707

Gehele locatie
Ter plaatse van het erf zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest aangetroffen.

Druppelzone
Ter plaatse van de druppelzone zijn 2 inspectiesleuven gegraven. In dit mengmonster is analytisch 
geen asbest aangetroffen, dit houdt in dat een nader onderzoek niet noodzakelijk is.
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5 Samenvatting en conclusie
Op een locatie gelegen aan de Bomenweg 6 te Emmeloord, kadastraal bekend gemeente: 
Noordoostpolder, Sectie: A, nummer(s): 2095 is op 19 juli 2021 een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN5740 en 5707 uitgevoerd.

Verkennend bodemonderzoek NEN5740
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.

Gehele locatie
In de bovengrondmengmonsters BM1 en BM2 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM3 is een lichte verhoging kwik aangetroffen.

In het grondwatermonster PB1 WM1 zijn geen verhogingen aangetroffen.

Ter plaatse van de aangetroffen brandplaats (BM7) zijn geen verhogingen aangetroffen.

Voormalige diese/tank bg
In het bovengrondmengmonster BM5 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
grondwatermonster PB4 WM1 is een lichte verhoging naftaleen aangetroffen.

Voormalige diese/tank og
In het bovengrondmengmonster BM6 en OM1 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
grondwatermonster PB7 WM1 is een lichte verhoging naftaleen aangetroffen.

Bestrijdingsmiddelenopslag
In het bovengrondmengmonster BM4 zijn lichte verhogingen DDD (som), Drins, HCB en minerale 
olie aangetroffen. In het grondwatermonster PB1 WM1 zijn geen verhogingen aangetroffen.

Voor de som OCB's is in de Wet Bodembescherming enkel achtergrondwaarde (AW) maar geen 
interventiewaarde gedefinieerd. In de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordoostpolder is 
voor zover bekend geen gebiedsspecifieke achtergrondwaarde voor OCB's vastgesteld.

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

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen.

Gehele locatie
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.

In de mengmonsters MM1, MM2 en MM3 is analytisch geen asbest aangetroffen.

Druppelzone
Ter plaatse van de druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster 
samengesteld. Op het maaiveld en in de sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In 
het mengmonster is analytisch geen asbest aangetoond.

Op basis van onderhavig onderzoek wordt voor dit onderdeel een nader bodemonderzoek voor 
deze locatie niet noodzakelijk geacht.
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik.
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Algemeen
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit" van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het 'meldpunt 
bodemkwaliteit'.
Naast het “Besluit bodemkwaliteit" dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie" ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is.

Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn 
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief 
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter 
nooit uít te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
grondwater voorkomen.
Het uítge voerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname.
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BEBOUWING
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c hoogbouw 
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad,voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct 
tunnel 
vaste brug 
beweegbare brug 
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel 
tramweg

a sneltram b sneltramhalte 
a metro bovengronds 
b metrostation 
HYDROGRAFIE 
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam
a duiker b grondduiker 
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten 
b akkerland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
j griend 
k heide 
l zand
m drasland, moeras 
n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik

a 4" b #

c t d© 

e O f

.rjc r-ï

aîbîcídìr

a*Xb*c IA
b I* cT

a a bl c*

a Á b © c IS
bG-Pc .

---------- m--- --- -----

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast 
muur
geluidswering
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Kadastrale kaart Uw referentie: 151

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer

---------------------- Vastgestelde kadastrale grens
---------------------- Voorlopige kadastrale grens

---------------------- Administratieve kadastrale grens

----------------------  Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 mei 2021 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Noordoostpolder
A
2095

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



BIJLAGE III
Overzichtstekening boorpunten





BIJLAGE IV
Boorstaten



Pagina 1 - 8

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021
GWS: 228

TI'
ll
ll
ll
ll
lil

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

350

0 braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

Klei, matig veenhoudend, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

Á

-380

Boring: 2
Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

braak

-50

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021
GWS: 240

Boring: 3
Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

braak
0

50

Boring: 4
0

-100

-150

-200

-420

braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, uiterst zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

Klei, uiterst zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

Klei, matig zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

Klei, uiterst veenhoudend, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 5
0

o braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 6
0

50

6-1

0 braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021
GWS: 240

Boring: 7

ï
II
II
II
II

ui

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7-1

7-2

7-3

0 braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, uiterst zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, uiterst zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

Veen, zwak zandig, donker 
grijszwart, Edelmanboor

-420

Boring: 8
0 braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, uiterst zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, uiterst zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 9
0

50

100

150

200

0 braak

Klei, sterk zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, uiterst zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, uiterst zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 10

Volledig puin, Schep, Geen Wbb

tegel
0

Schep

-50
50

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 11
0

50-

Á

ū11'*

10
beton

Schep

Volledig puin, Schep, Geen Wbb

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
blauwgrijs, Schep

Boring: 12

á
ū12a±

0

50

10
beton

Schep

Volledig puin, Schep, Geen Wbb

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
blauwgrijs, Schep

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 13 Boring: 14
-5---------------------------------------------------------------------- 0-1

\ Schep -
-.................................. -30 Zand, matig fijn, cremewit, Schep, -

| |l3aA \ Straatzand zintuiglijk schoon :

\ Klei, sterk zandig, sporen puin, 50—1

ū14-*

blauwgrijs, Schep

tegel
0

50

tegel

Schep

-30 Zand, matig fijn, cremewit, Schep,
Straatzand zintuiglijk schoon

Klei, sterk zandig, sporen puin,
blauwgrijs, Schep

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 15
0

50

15-A

0

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 16
0

50

0

16a-1

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 17

aM
17a-1

50
50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 18

18a-1

0 gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak 
veenhoudend, grijszwart, 
Edelmanboor

-200

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 19
0

50

0

19-A

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 20

á
[]20a±

0

50

0
-8"

klinker

Schep

Volledig puin, Schep, Geen Wbb

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
blauwgrijs, Schep

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 21

ū21-* -
Zand, matig fijn, cremewit, Schep, 
Straatzand zintuiglijk schoon

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
blauwgrijs, Schep

tegel
0

Schep

30

50

Boring: 22
0

50

0

22a-1

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 23
0

50

0

23a-1

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 24

50

100

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, zwak 
veenhoudend, grijszwart, 
Edelmanboor

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 25

25a-1

0

50
50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 26
0

50

0

26-^

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 27
0

50

0

27a-1

-50

braak

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep

Boring: 28
0

50

0

28-^

-50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep, Brandplaats

Projectcode: 2021-151
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Datum: 19-7-2021 Datum: 19-7-2021

Boring: 29

29-^

0

50
50

gras

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
donker bruingrijs, Schep, Brandplaats

Boring: 30
0^^KZZZHn30a*. -1

braak

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
bruingrijs, Schep

Datum: 19-7-2021

Boring: 31
0 ^///////,i--to31,A

braak

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
bruingrijs, Schep

Projectcode: 2021-151



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

geur

-O- geen geur 
-0 zwakke geur 

0 matige geur 

0- sterke geur 

uiterste geur

olie

O geen olie-water reactie 

fĵ- zwakke olie-water reactie 

■ū- matige olie-water reactie 

-Q- sterke olie-water reactie 

-ES- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

3 M0

3 ^00
3 M000 

3 M0000

monsters

geroerd monster

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

overige toevoegingen

ļ zwak humeus

matig humeus]

0

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

ongeroerd monster

volumering

overig

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

Ţ grondwaterstand 

^ Gemiddeld laagste grondwaterstand

water



BIJLAGE V
Analysecertificaten en overschrijdingstabellen
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

^ Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

si»»

Ū-AGROLAB

Your labs. Your service.

| Terra Agribusiness BV 
Joost Stevelink 
Postbus 105 
7630 AC Ootmarsum

E(D
CD

N
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Datum 26.07.2021
Relatienr 35008640
Opdrachtnr. 1065491
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ANALYSERAPPORT
Opdracht 1065491 Bodem I Eluaat

Opdrachtgever 35008640 Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-151 BJZ Bomenweg 6 Emmeloord
Opdrachtacceptatie 20.07.21
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Geachte heer, mevrouw,

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

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

LU
if)c
CL)O)O>"O
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Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

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

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

Met vriendelijke groet,
CD 
C
'Ñ
Ţ3 
CL)
E 
(Ū > 
c
CL)"O 
O
"c

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31I570788113 
| Klantenservice

~o
~oc
0)~o
a3O)
Ero

CL)Q
Kamer van Koophandel Directeur 
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ū-AGROLAB

Your labs. Your service.

Opdracht 1065491 Bodem I Eluaat

Monsternr. Monstername Monster beschrijving
604388 19.07.2021 BM1
604389 19.07.2021 BM2
604390 19.07.2021 BM3
604391 19.07.2021 BM4
604392 19.07.2021 BM5

Eenheid

Algemene monstervoorbehandeling

604388
BM1

604389
BM2

604390
BM3

604391
BM4

604392
BM5

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++ + + + +
S Droge stof /o 86,0 83,2 82,4 76-;- 75,9
S IJzer (Fe2O3) /o Ds ^,0 <5,0 <5,0 <5,0 --
Fracties (sedigraaf)
S Fractie < 2 pm /o Ds 6-5 19 18 14 --
Klassiek Chemische Analyses
S Organische stof /o Ds 1,5 x 2,7 x 3,7 x 2,0 x --
Voorbehandeling metalen analyse
S Koningswater ontsluiting + + + + + + + + --
Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) mg/kg Ds 31 49 49 44 --
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds ^,20 0,32 0,41 0,22 --
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 5-2 8- 0 7-9 7-8 --
S Koper (Cu) mg/kg Ds 6-8 26 27 1 5 --
S Kwik (Hg) mg/kg Ds ^,05 0,10 0,17 0,09 --
S Lood (Pb) mg/kg Ds 13 24 26 1 9 --
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds ^5 ^5 ^5  ̂5 --
S Nikkel (AS3000) mg/kg Ds 13 2(- 2- 20 --
S Zink (Zn) mg/kg Ds 42 72 96 557 --
PAK (AS3000)
S Anthraceen mg/kg Ds ^,050 <0,050 ^,050 ^,050 --
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds ^,050 ^,050 <0,050 <0,050 --
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds ^,050 <0,050 <0,050 ^,050 --
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds ^,050 <0,050 ^,050 ^,050 --
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds ^,050 ^,050 ^,050 ^,050 --
S Chryseen mg/kg Ds ^,050 ^,050 ^,050 ^,050 --
S Fenanthreen mg/kg Ds ^,050 ^,050 ^,050 ^,050 --
S Fluorantheen mg/kg Ds ^,050 ^,050 0,08- 0,07- --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds ^,050 ^,050 ^,050 ^,050 --
S Naftaleen mg/kg Ds ^,050 ^,050 ^,050 ^,050 --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,35 # 0,35 # 0,40 # 0,39 # --
Minerale olie (AS3000!AS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds C35 C35 C35 66 80

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds ^3 * ^3 * ^3 * ^3 * ^3 *

Kamer van Koophandel 
Nr. 08110898 
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder 
Dr. Paul Wimmer
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AL-West B.V. J* AGROLAB GR0UP
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tei. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1065491 Bodem I Eluaat

Monsternr. Monstername Monster beschrijving
604393 19.07.2021 BM6
604394 19.07.2021 BM7
604395 19.07.2021 OM1

Eenheid 604393
BM6

604394
BM7

604395
OM1

Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++
S Droge stof "/o 86,2 80-7 56-3
S IJzer (Fe2O3) /o Ds -- -- --
Fracties (sedigraaf)
S Fractie < 2 pm /o Ds -- -- --
Klassiek Chemische Analyses
S Organische stof /o Ds -- -- --
Voorbehandeling metalen analyse
S Koningswater ontsluiting -- -- --
Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) mg/kg Ds -- -- --
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds -- -- --
S Kobalt (Co) mg/kg Ds -- -- --
S Koper (Cu) mg/kg Ds -- -- --
S Kwik (Hg) mg/kg Ds -- -- --
S Lood (Pb) mg/kg Ds -- -- --
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds -- -- --
S Nikkel (AS3000) mg/kg Ds -- -- --
S Zink (Zn) mg/kg Ds -- -- --
PAK (AS3000)
S Anthraceen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Chryseen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Fenanthreen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Fluorantheen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Naftaleen mg/kg Ds -- ^,050 --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- 0,35 * --
Minerale olie (AS3000!AS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds ^5 -- Oĉï

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds C3 * -- C3 *

Kamer van Koophandel Directeur 
Nr. 08H0898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 8m32559 B0!
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ū-AGROLAB

Your labs. Your service.

Opdracht 1065491 Bodem I Eluaat

Minerale olie (AS3000IAS3200)

Eenheid 604388
BM1

604389
BM2

604390
BM3

604391
BM4

604392
BM5

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds d 4 C3 *) <3 41
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds c4 C4 C4 *) C4 6
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds c5 C5 <İ5 *) 9 C5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds c5 C5 C5 *) 1 4 7
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 9 7 6 * 1 7 1 3
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds c5 C5 C5 *) 1 1 C5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds c5 C5 <5 *) C5 C5

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28 mg/kg Ds ^,0010 ^,0010 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 52 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010 ^,001 0 ^,001 0 -
S PCB 101 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010 <0,001 0 <0,001 0 ~
S PCB 118 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010 ^,001 0 ^,001 0 -
S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 ^,0010 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 180 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010 ^,001 0 ^,001 0 -
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 #) 0,0049 #) 0,0049 # 0,0049 #) ~
Pesticiden (OCB's)
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg Ds -- - - 0,001 6 -
S 4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg Ds -- - - 0,0042 -
S Som DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds -- ~ - 0,0058 -
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg Ds -- - - ^,001 0 -
S 4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg Ds -- - - 0,0045 ~
S Som DDE (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - 0,0052 #) -
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg Ds -- - - 0,0033 -
S 4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg Ds -- ~ - 0,01 6 -
S Som DDT (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - 0,01 9 -
S Som DDTIDDEIDDD (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - 0,030 #) ~
S Aldrin mg/kg Ds -- - - ^,001 0 -
S Dieldrin mg/kg Ds -- - - 0,1 6 -
S Endrin mg/kg Ds -- ~ - ^,001 0 -
S Isodrin mg/kg Ds -- - - ^,001 0 -
S Telodrin mg/kg Ds -- - - ^,001 0 ~
S Som Drins (STI) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - 0,16 #) -
S alfa-HCH mg/kg Ds -- - - <0,001 0 -
S beta-HCH mg/kg Ds -- ~ - ^,001 0 -
S gamma-HCH mg/kg Ds -- - - <0,001 0 -
S delta-HCH mg/kg Ds -- - - ^,001 0 ~
S Som HCH (STI) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - 0,0028 #) -
S 1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds -- - - <0,00 1 -
S cis-Chloordaan mg/kg Ds -- ~ - ^,001 0 -
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Opdracht 1065491 Bodem 1 Eluaat

Eenheid

Minerale olie (AS3000/AS3200)

604393
BM6

604394
BM7

Your lab

604395
OM1

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds 5 -- d
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds -- d
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds -- d
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds ^ -- d
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 9 * -- 23
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds d -- d
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds -- d

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 52 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 101 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 118 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 138 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 153 mg/kg Ds -- -- --
S PCB 180 mg/kg Ds -- -- --
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
Pesticiden (OCB's)
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg Ds -- -- --
S 4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg Ds -- -- --
S Som DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg Ds -- -- --
S 4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg Ds -- -- --
S Som DDE (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg Ds -- -- --
S 4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg Ds -- -- --
S Som DDT (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S Aldrin mg/kg Ds -- -- --
S Dieldrin mg/kg Ds -- -- --
S Endrin mg/kg Ds -- -- --
S Isodrin mg/kg Ds -- -- --
S Telodrin mg/kg Ds -- -- --
S Som Drins (STI) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S alfa-HCH mg/kg Ds -- -- --
S beta-HCH mg/kg Ds -- -- --
S gamma-HCH mg/kg Ds -- -- --
S delta-HCH mg/kg Ds -- -- --
S Som HCH (STI) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S 1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds -- -- --
S cis-Chloordaan mg/kg Ds -- -- --

Kamer van Koophandel Directeur 
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

^ Tel. +31P570 788110
f' e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Pesticiden (OCB's)
S trans-Chloordaan mg/kg Ds -- -- -- <0,0010 -
S Som Chloordaan (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- -- 0,0014 # -
S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- -- <0,0010 ~
S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- -- ^,0010 -
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide 

(Factor 0,7)
mg/kg Ds -- -- -- 0,0014 # -

S Heptachloor mg/kg Ds -- -- -- <0,0010 --
S alfa-Endosulfan mg/kg Ds -- -- -- <0,0010 --
S Som OCB landbodem (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- -- 0,21 # --
Chloorbenzenen
S Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg Ds -- -- -- 0,011 -
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E
T3 Eenheid 604393

BM6
604394

BM7
604395

OM1

Pesticiden (OCB's)
S trans-Chloordaan mg/kg Ds -- -- --
S Som Chloordaan (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- --
S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- --
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide 

(Factor 0,7)
mg/kg Ds -- -- --

S Heptachloor mg/kg Ds -- -- --
S alfa-Endosulfan mg/kg Ds -- -- --
S Som OCB landbodem (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- --
Chloorbenzenen
S Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg Ds -- -- --

c

o
CM
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x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens /4S SIKB 3000
Verklaring:"r of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Opmerking monster(s)
604388
604389
604390
604391

BM1
BM2
BM3
BM4

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Opmerking monster(s)
604388
604389
604390
604391

BM1
BM2
BM3
BM4

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5^_____________________________________________________________________________________________________________

Begin van de analyses: 20.07.2021 
Einde van de analyses: 26.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen..
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113 
Klantenservice
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f Toegepaste methoden(U
E
"S conform Protocollen AS 3000 : Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
| Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
ļ? Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen 
:H Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 52

4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 PCB 118 Som DDD (Factor 0,7) PCB 138 
I 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
ĮS 2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7)

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin
Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan(O
trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide 
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan 
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
eigen methode *): Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 

Gelijkwaardig aan NEN 5739 : IJzer (Fe2O3)
5 Protocollen AS 3000 ! Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Fractie < 2 gm
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ANALYSERAPPORT
Opdracht 1067948 Water

Opdrachtgever 35008640 Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-151 BJZ Bomenweg 6 Emmeloord
Opdrachtacceptatie 28.07.21
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Geachte heer, mevrouw,

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

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
o "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
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Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

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

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

Met vriendelijke groet,
CD 
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113 
| Klantenservice
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Opdracht 1067948 Water

Monsternr. Monster beschrijving Monstername Monsternamepunt
617393 Pblwml 28.07.2021
617394 Pb4wm1 28.07.2021
617395 Pb7wm1 28.07.2021

Metalen (AS3000)

Eenheid 617393
Pb1wm1

617394
Pb4wm1

617395
Pb7wm1

S Barium (Ba) pg/l 4-4 -- --
S Cadmium (Cd) pg/l <0,20 -- --
S Kobalt (Co) pg/l <2,0 -- --
S Koper (Cu) pg/i 3,1 -- --
S Kwik (Hg) pg/l ^,05 -- --
S Lood (Pb) pg/l <2,0 -- --
S Molybdeen (Mo) pg/l <2,0 -- --
S Nikkel (Ni) pg/l 5,5 -- --
S Zink (Zn) pg/l 2 8 -- --
Aromaten (AS3000)
S Benzeen pg/l ^,20 ^,20 ^,20
S Tolueen pg/l ^,20 <0,20 <0,20
S Ethylbenzeen pg/l ^,20 <0,20 <0,20
S m,p-Xyleen pg/l <0,20 <0,20 <0,20
S ortho-Xyleen pg/l <0,1 0 <0,1 0 <0,1 0
S Som Xylenen (Factor 0,7) pg/l 0,21 # 0,21 # 0,21 #
S Naftaleen pg/l <0,020 0,026 0,040
S Styreen pg/l <0,20 - -
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
S Dichloormethaan pg/l ^,20 ~ -
S Trichloormethaan (Chloroform) pg/l ^,20 - -
S Tetrachloormethaan (Tetra) pg/l ^,10 - -
S 1,1-Dichloorethaan pg/l ^,20 - -
S 1,2-Dichloorethaan pg/l <0,20 -- --
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/l <0,10 -- --
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/l <0,10 -- --
S Vinylchloride pg/l <0,20 -- --
S 1,1-Dichlooretheen pg/l ^,10 -- --
S Cis-1,2-Dichlooretheen pg/l <0,10 -- --
S trans-1,2-Dichlooretheen pg/l <0,1 0 -- --
S Som cisftrans-1,2-Dichlooretheen 

(Factor 0,7)
pg/l 0,14 # - -

S Som Dichlooretheen (Factor 0,7) pg/l 0,21 # -- --
S Trichlooretheen (Tri) pg/l <0,20 -- --
S Tetrachlooretheen (Per) pg/l <0,1 0 -- --

Kamer van Koophandel 
Nr. 08110898 
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder 
Dr. Paul Wimmer
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Eenheid 617393 617394 617395
Pblwml Pb4wm1 Pb7wm1

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
S 1,1-Dichloorpropaan pg/l ^,20 - -
S 1,2-Dichloorpropaan pg/l ^,20 - -
S 1,3-Dichloorpropaan pg/l ^,20 - -
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) pg/l 0,42 #) - -
Broomhoudende koolwaterstoffen
S Tribroommethaan (bromoform) pg/l ^,20 - -
Minerale olie (AS3000)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 pg/l ^0 <50 <50

Koolwaterstoffractie C10-C12 pg/l <10 <1 0 *) ^ 0 *)

Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l <10 *) ^ 0 *) <1 0 *)

Koolwaterstoffractie C16-C20 pg/l <5,0 *) <5,0 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C20-C24 pg/l ^,0 *) <5,0 *) ^,0 *)

Koolwaterstoffractie C24-C28 pg/l <5,0 *) <5,0 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C28-C32 pg/l <5,0 *) ^,0 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C32-C36 pg/l <5,0 *) <5,0 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C36-C40 pg/l <5,0 *) <5,0 *) <5,0 *)

Pesticiden (OCB's)
S alfa-HCH pg/l ^,01 0 - ~
S beta-HCH pg/l <0,0080 - -
S gamma-HCH pg/l <0,0090 ~ -
S delta-HCH pg/l <0,0080 - -
S Som HCH (STI) (Factor 0,7) pg/l 0,025 #) - -
S Aldrin pg/l ^,01 0 - -
S Dieldrin pg/l <0,01 0 - -
S Endrin pg/l ^,01 0 -- --
S Som Drins (STI) (Factor 0,7) pg/l 0,021 #) -- --
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) pg/l <0,01 0 -- --
S 4,4-DDE (para, para-DDE) pg/l ^,01 0 -- --
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) pg/l <0,01 0 -- --
S 4,4-DDD (para, para-DDD) pg/l <0,01 0 -- --
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) pg/l ^,01 0 -- --
S 4,4-DDT (para, para-DDT) pg/l <0,01 0 -- --
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) pg/l 0,042 #) -- --
S Heptachloor pg/l ^,01 0 -- --
S alfa-Endosulfan pg/l <0,01 0 -- --
S cis-Heptachloorepoxide pg/l ^,01 0 -- --
S trans-Heptachloorepoxide pg/l <0,01 0 - -
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide 

(Factor 0,7)
pg/l 0,014 #) - ~

Telodrin pg/l ^,030 *) - -
Isodrin pg/l <0,030 *) ~ -
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ōo
Opdracht 1067948 Water

(U
Eenheid 617393

Pb1wm1
617394

Pb4wm1
617395

Pb7wm1

Pesticiden (OCB's)
S cis-Chloordaan MQ/l <0,010 -- --
S trans-Chloordaan MQ/l <0,010 -- --

ra #) Bij deze som zijn resultaten "krapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
15 S) Erkend volgens AS SIKB 3000
ï Verklaring:"^' of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Era
ra

Begin van de analyses: 28.07.2021
Einde van de analyses: 02.08.2021 ra ra
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 

^ voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.. 
o ra

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

Toegepaste methoden
eigen methode

raO)
o Protocollen AS 3100 :

Koolwaterstoffractie C10-C12 
Koolwaterstoffractie C20-C24 
Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C12-C16 
Koolwaterstoffractie C24-C28 
Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C16-C20 
Koolwaterstoffractie C28-C32 
Telodrin Isodrin

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) 
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen 
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen 
Som cisArans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) 
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40 alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH 
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4.4- DDE (para, para-DDE) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4.4- DDT (para, para-DDT) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan 
cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan 
trans-Chloordaan

rara
Era
rao.
raQ
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster BM1 BM2 BM3
Certificaatcode
Boring(en) 12, 13, 20, 27 16, 17, 18, 19 22, 23, 24, 25
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus o/o ds 1,50 2,70 3,70
Lutum o/o ds 6,50 19,00 18,00
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Hexachloorbutadieen mg/kg ds
alfa-HCH mg/kg ds
beta-HCH mg/kg ds
gamma-HCH mg/kg ds
delta-HCH mg/kg ds
Isodrin mg/kg ds
Telodrin mg/kg ds
Heptachloor mg/kg ds
Heptachloorepoxide mg/kg ds
Aldrin mg/kg ds
Dieldrin mg/kg ds
Endrin mg/kg ds
DDE (som) mg/kg ds
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds
alfa-Endosulfan mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds
cis-Chloordaan mg/kg ds
trans-Chloordaan mg/kg ds
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

mg/kg ds

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm

mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,0049 c0,0245 0 0,0049 c0,0181 -0 0,0049 c0,0132 -0,01
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 c0,001 c0,002
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 c0,001 c0,002
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 c0,001 <0,002
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 <0,001 <0,002
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 c0,001 <0,002
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 <0,001 <0,002
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,003 <0,001 c0,002

METALEN
IJzer 0/ (m/m) 

ds

ÍDLOV LOV LOV

Kobalt mg/kg ds 5,2 12,3 -0,02 8 10 -0,03 7,9 10,1 -0,03
Nikkel mg/kg ds 13 28 -0,11 20 24 -0,17 21 26 -0,13
Koper mg/kg ds 6,8 12,2 -0,19 26 33 -0,04 27 35 -0,04
Zink mg/kg ds 42 81 -0,1 72 91 -0,08 96 123 -0,03
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03 0,32 0,43 -0,01 0,41 0,53 -0,01
Barium mg/kg ds 31 77 (6) 49 61 (6) 49 63 (6)
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Grondmonster BM1 BM2 BM3
Certificaatcode
Boring(en) 12, 13, 20, 27 16, 17, 18, 19 22, 23, 24, 25
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus /o ds 1,50 2,70 3,70
Lutum 0/ ds 6,50 19,00 18,00
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Kwik mg/kg ds c0,05 c0,05 -0 0,1 0,1 -0 0,17 0,19 0
Lood mg/kg ds 13 19 -0,06 24 28 -0,04 26 31 -0,04

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Droge stof /o 86 86 (6) 83,2 83,2 (6) 82,4 82,4 (6)
Lutum /o 6,5 19 18
Organische stof (humus) 0/ 1,5 2,7 3,7

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds c3 11 (6)

300coV 3COcoV

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds c3 11 (6) 4 15 (6)

3cocoV

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds c4 14 (6) c4 10 (6)

300V

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds c5 18 (6) c5 13 (6) A cn co 3

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 18 (6) <5 13 (6) A cn co 3

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 9 45 (6) 7 26 (6) 6 16 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 18 (6) <5 13 (6) A cn co 3

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <91 -0,02 <35 <66 -0,03
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6) c5 13 (6) A cn co 3

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 C0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 c0,04 c0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 C0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 c0,04 0,081 0,081
Chryseen mg/kg ds c0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 C0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 c0,04 c0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 c0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 c0,04 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds c0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,35 <0,35 -0,03 0,35 <0,35 -0,03 0,4 0,4 -0,03

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster BM4 BM5 BM6
Certificaatcode
Boring(en) 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus 0/ ds 2,00 1,50 1,50
Lutum 0/ ds 14,00 6,50 6,50
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds c0,001 c0,004
Hexachloorbutadieen mg/kg ds c0,001 c0,004
alfa-HCH mg/kg ds c0,001 c0,004 0
beta-HCH mg/kg ds c0,001 c0,004 0
gamma-HCH mg/kg ds c0,001 c0,004 0
delta-HCH mg/kg ds c0,001 c0,004 (6)
Isodrin mg/kg ds <0,001 <0,004 (5)
Telodrin mg/kg ds c0,001 <0,004 (5)
Heptachloor mg/kg ds <0,001 <0,004 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,0014 c0,0070 0
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Grondmonster BM4 BM5 BM6
Certificaatcode
Boring(en) 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus o/o ds 2,00 1,50 1,50
Lutum o/o ds 14,00 6,50 6,50
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Aldrin mg/kg ds c0,001 cü,004
Dieldrin mg/kg ds 0,16 0,80
Endrin mg/kg ds c0,001 c0,004
DDE (som) mg/kg ds 0,0052 0,0260 -0,03
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds c0,001 c0,004
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0045 0,0225
DDD (som) mg/kg ds 0,0058 0,0290 0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0016 0,0080
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0042 0,0210
DDT (som) mg/kg ds 0,019 0,097 -0,07
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0033 0,0165
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,016 0,080
alfa-Endosulfan mg/kg ds c0,001 c0,004 0
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,0014 c0,0070 0
cis-Chloordaan mg/kg ds c0,001 c0,004
trans-Chloordaan mg/kg ds c0,001 c0,004
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

mg/kg ds 0,16 0,81 0,2

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm

mg/kg ds 0,21 1,05 (5)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,0049 c0,0245 0
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,011 0,055 0,02
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,004
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,004

METALEN
IJzer 0/ (m/m) 

ds

ÍDLOV

Kobalt mg/kg ds 7,8 11,9 -0,02
Nikkel mg/kg ds 20 29 -0,09
Koper mg/kg ds 15 22 -0,12
Zink mg/kg ds 57 84 -0,1
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds 0,22 0,32 -0,02
Barium mg/kg ds 44 68 (6)
Kwik mg/kg ds 0,09 0,11 -0
Lood mg/kg ds 19 24 -0,05

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds c0,001 c0,004
Droge stof /o 76,3 76,3 (6) 75,9 75,9 (6) 86,2 86,2 (6)
Lutum /o 14
Organische stof (humus) /o 2

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds c3 11 (6) c3 11 (6) c3 11 (6)
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds c3 11 (6) 41 205 (6) 5 25 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds c4 14 (6) 6 30 (6) <4 14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds 9 45 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds 14 70 (6) 7 35 (6) c5 18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 17 85 (6) 13 65 (6) 9 45 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds 11 55 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 66 330 0,03 80 400 0,04 <35 c123 -0,01
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Grondmonster BM4 BM5 BM6
Certificaatcode
Boring(en) 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus /o ds 2,00 1,50 1,50
Lutum 0/ ds 14,00 6,50 6,50
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds c5 18 (6) c5 18 (6) c5 18 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds c0,05 c0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,071 0,071
Chryseen mg/kg ds c0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 c0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds c0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,39 0,39 -0,03

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster BM7 OM1
Certificaatcode
Boring(en) 28, 29 7, 8, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,50 - 2,00
Humus 0/ ds 1,50 1,00
Lutum 0/ ds 6,50 22,0
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Hexachloorbutadieen mg/kg ds
alfa-HCH mg/kg ds
beta-HCH mg/kg ds
gamma-HCH mg/kg ds
delta-HCH mg/kg ds
Isodrin mg/kg ds
Telodrin mg/kg ds
Heptachloor mg/kg ds
Heptachloorepoxide mg/kg ds
Aldrin mg/kg ds
Dieldrin mg/kg ds
Endrin mg/kg ds
DDE (som) mg/kg ds
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds
alfa-Endosulfan mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds
cis-Chloordaan mg/kg ds
trans-Chloordaan mg/kg ds
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

mg/kg ds
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Grondmonster BM7 OM1
Certificaatcode
Boring(en) 28, 29 7, 8, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,50 - 2,00
Humus o/o ds 1,50 1,00
Lutum o/o ds 6,50 22,0
Datum van toetsing 26-7-2021 26-7-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm

mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds
PCB 28 mg/kg ds
PCB 52 mg/kg ds
PCB 101 mg/kg ds
PCB 118 mg/kg ds
PCB 138 mg/kg ds
PCB 153 mg/kg ds
PCB 180 mg/kg ds

METALEN
IJzer 0/ (m/m) 

ds
Kobalt mg/kg ds
Nikkel mg/kg ds
Koper mg/kg ds
Zink mg/kg ds
Molybdeen mg/kg ds
Cadmium mg/kg ds
Barium mg/kg ds
Kwik mg/kg ds
Lood mg/kg ds

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Droge stof /o 80,7 80,7 (6) 56,3 56,3 (6)
Lutum /o
Organische stof (humus) /o

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds c3 11 (6)
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds c3 11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 23 115 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 18 (6)
Minerale olie (totaal) mg/kg ds c35 <123 -0,01
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds c0,05 c0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 c0,04
Fenanthreen mg/kg ds c0,05 c0,04
Fluorantheen mg/kg ds c0,05 c0,04
Chryseen mg/kg ds c0,05 c0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds c0,05 c0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds c0,05 c0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds c0,05 c0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds c0,05 c0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds c0,05 c0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,35 c0,35 -0,03
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Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND I

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2

METALEN
Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190
Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Koper mg/kg ds 40 54 190 190
Zink mg/kg ds 140 200 720 720
Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190
Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mg/kg ds 50 210 530 530

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 190 190 500 5000

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

Watermonster Pb1wm1 Pb4wm1 Pb7wm1
Datum 28-7-2021 28-7-2021 28-7-2021
Filterdiepte (m -mv) 2,80 - 3,80 3,20 - 4,20 3,20 - 4,20
Datum van toetsing 3-8-2021 3-8-2021 3-8-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen Fg/ļ c0,2 c0,1 -0 c0,2 c0,1 -0 c0,2 c0,1 -0
Ethylbenzeen dg/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03
Tolueen dg^ c0,2 <0,1 -0,01 c0,2 <0,1 -0,01 c0,2 <0,1 -0,01
Xylenen (som) dg/l 0,21 <0,21 0 0,21 c0,21 0 0,21 <0,21 0
meta^para-Xyleen (som) pgfl c0,2 <0,1 <0,2 <0,1 c0,2 <0,1
ortho-Xyleen dg^ <0,1 <0,1 <0,1 c0,1 A O A O

Styreen (Vinylbenzeen) dg/l c0,2 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen

dg/l <0,77 (2,14) <0,63 (2,14) <0,63 (2,14)

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide dg/l c0,01 <0,01
alfa-HCH dg^ <0,01 <0,01
beta-HCH dg/l <0,008 c0,006
gamma-HCH dg/| <0,009 <0,006
delta-HCH dg/l <0,008 <0,006
Isodrin dg/l c0,03 0,02 (6)
Telodrin dg/| <0,03 0,02 (6)
Heptachloor dg/l <0,01 <0,01 0,02
Heptachloorepoxide dg/| 0,014 c0,014 0
Aldrin dg/l <0,01 <0,01
Dieldrin dg/| <0,01 c0,01
Endrin dg^ <0,01 <0,01
2,4-DDE (ortho, para-DDE) dg/l <0,01 <0,01
4,4-DDE (para, para-DDE) dg/| c0,01 <0,01
2,4-DDD (ortho, para-DDD) dg/l <0,01 <0,01
4,4-DDD (para, para-DDD) dg/| <0,01 C0,01
2,4-DDT (ortho, para-DDT) dg/| <0,01 <0,01
4,4-DDT (para, para-DDT) dg/l <0,01 <0,01
alfa-Endosulfan dg/| C0,01 <0,01 0
Chloordaan (cis + trans) dg/l <0,014 0,07
cis-Chloordaan dg/| c0,01 <0,01
trans-Chloordaan dg/l <0,01 <0,01
DDT/DDE/DDD (som) dg/l <0,042 4,2
HCHs (som, STI-tabel) dg^ c0,025 -0,03
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

dg/l 0,021 <0,021

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan dg/l c0,2 <0,1
1,1-Dichloorpropaan dg/| <0,2 <0,1
Dichloorpropaan dg/l <0,42 -0
cis + trans-1,2- 
Dichlooretheen

dg/l 0,21 c0,14 0,01

1,1-Dichlooretheen dg/l

Oo'o'Vo'V

cis-1,2-Dichlooretheen dg/| c0,1 c0,1
trans-1,2-Dichlooretheen dg/l

o'Vo'V

Dichloormethaan dg/l C0,2 <0,1 0
Trichloormethaan
(Chloroform)

dg/l <0,2 C0,1 -0,01

Tribroommethaan
(bromoform)

dg/l <0,2 <0,1 (14)

Tetrachloormethaan (Tetra) dg/l

Oo'o'Vo'V

1,1-Dichloorethaan c0,2 <0,1 -0,01
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Watermonster Pb1wm1 Pb4wm1 Pb7wm1
Datum 28-7-2021 28-7-2021 28-7-2021
Filterdiepte (m -mv) 2,80 - 3,80 3,20 - 4,20 3,20 - 4,20
Datum van toetsing 3-8-2021 3-8-2021 3-8-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
1,2-Dichloorethaan FgZl c0,2 c0,1 -0,02
1,2-Dichloorpropaan dg/l c0,2 c0,1
1,1,1-Trichloorethaan dg/l

Oo'Vo'V

1, 1,2-Trichloorethaan dgZl c0,1 c0,1 0
Trichlooretheen (Tri) dg/l c0,2 c0,1 -0,05
Tetrachlooretheen (Per) dgZl c0,1 c0,1 0
Vinylchloride dg/l c0,2 c0,1 0,03

METALEN
Kobalt dg/l c2 c1 -0,23
Nikkel dg^ 5,5 5,5 -0,16
Koper dg/l 3,1 3,1 -0,2
Zink dg/| 28 28 -0,05
Molybdeen dg/l

OoVCNV

Cadmium dg/l c0,2 c0,1 -0,05
Barium dg/| 44 44 -0,01
Kwik dg/l c0,05 c0,04 -0,06
Lood dg/| c2 c1 -0,23

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide dg/ļ c0,01 c0,01

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 dg/l c10 7 (6) c10 7 (6) c10 7 (6)
Minerale olie C12 - C16 dg^ c10 7 (6) c10 7 (6) c10 7 (6)
Minerale olie C16 - C20 dg/l

ÍDLOV ÍDLOV LOV

Minerale olie C20 - C24 dg/|

ÍDLOV ÍDLOV LOV

Minerale olie C24 - C28 dg/l

ÍDLOV ÍDLOV LOV

Minerale olie C28 - C32 dg/|

ÍDLOV ÍDLOV LOV

Minerale olie C32 - C36 dg/|

ÍDLOV ÍDLOV LOV

Minerale olie (totaal) dg/l c50 c35 -0,03 c50 c35 -0,03 c50 c35 -0,03
Minerale olie C36 - C40 dg/|

ÍDLOV ÍDLOV LOV

PAK
Naftaleen dg/l c0,02 c0,01 0 0,026 0,026 0 0,04 0,04 0
PAK 10VROM c0,00020 (11) 0,00037 (11) 0,00057 (11)

c
8,88
8,88
8,88

11
14
2
6
#
GSSD
Index

Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Streefwaarde
> Streefwaarde
> Interventiewaarde 
Groter dan Tussenwaarde
Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD - S) Z (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -
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Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

S S Diep Indicatief I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen 0,2 30
Ethylbenzeen Mg/l 4 150
Tolueen 7 1000
Xylenen (som) Mg/l 0,2 70
Styreen (Vinylbenzeen) Mg^ 6 300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen Mg/l 150

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH Mg/l 0,033
beta-HCH Mg^ 0,008
gamma-HCH Mg/l 0,009
Heptachloor Mg/l 5E-06 0,3
Heptachloorepoxide Mg/| 5E-06 3
Aldrin Mg/l 9E-06
Dieldrin Mg/| 0,0001
Endrin Mg/l 4E-05
alfa-Endosulfan Mg/| 0,0002 5
Chloordaan (cis + trans) Mg/| 2E-05 0,2
DDT/DDE/DDD (som) Mg/l 4E-06 0,01
HCHs (som, STI-tabel) Mg^ 0,05 1
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Mg/l 0,1

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan Mg/ļ 0,8 80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen Mg/l 0,01 20
1,1-Dichlooretheen Mg/| 0,01 10
Dichloormethaan Mg/l 0,01 1000
Trichloormethaan (Chloroform) Mg/l 6 400
Tribroommethaan (bromoform) Mg/| 630
Tetrachloormethaan (Tetra) Mg/l 0,01 10
1,1-Dichloorethaan Mg^ 7 900
1,2-Dichloorethaan Mg/l 7 400
1,1,1-Trichloorethaan Mg/l 0,01 300
1, 1,2-Trichloorethaan Mg/| 0,01 130
Trichlooretheen (Tri) Mg/l 24 500
Tetrachlooretheen (Per) Mg/| 0,01 40
Vinylchloride Mg/l 0,01 5

METALEN
Kobalt Mg/l 20 0,7 100
Nikkel Mg/| 15 2,1 75
Koper Mg/l cn co -*

*j cn

Zink Mg^ 65 24 800
Molybdeen Mg/l 5 3,6 300
Cadmium Mg/l 0,4 0,06 6
Barium Mg/| 50 200 625
Kwik Mg/l 0,05 0,01 0,3
Lood Mg/| 15 1,7 75

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) Mg/l 50 600

PAK
Naftaleen 0,01 70
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702028 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Naam MM1 Datum monstername 19-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 26-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)_____

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 12-12a-1 30 50 AM14351893
2 13-13a-1 30 50 AM14351893
3 20-20a-1 30 50 AM14351893
4 27-27a-1 0 50 AM14351893

Resultaten
Parameter Concentratie 9507o betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 85,7 y0
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 13,1 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. s niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni BTWnr. NL854132120B01
IBAN NL71RABOO185200877 BIC RABONL2U
KvK 60951540

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



•ĥSĄ' eurofins

ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702028 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1477 1199 1127 937 1300 7080 13120
Afgezochte deel fractie (07o) 100 100 100 100 20 5

NHG s Niet hechtgebonden. 
HG s Hechtgebonden.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702029 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Naam MM2 Datum monstername 19-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 26-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)_____

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 16-16a-1 0 50 AM14351894
2 17-17a-1 0 50 AM14351894
3 18-18a-1 0 50 AM14351894
4 19-19a-1 0 50 AM14351894

Resultaten
Parameter Concentratie 9507o betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,6 y0
Massa monster (veldnat) 14,7 kg
Massa monster (droog) 11,7 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

n.a. s niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni BTWnr. NL854132120B01
IBAN NL71RABOO185200877 BIC RABONL2U
KvK 60951540

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702029 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 2092 2387 2125 1532 1093 2498 11727
Afgezochte deel fractie (07o) 100 100 100 100 20 5

NHG s Niet hechtgebonden. 
HG s Hechtgebonden.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702030 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Naam MM3 Datum monstername 19-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 26-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)_____

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 22-22a-1 0 50 AM14351895
2 23-23a-1 0 50 AM14351895
3 24-24a-1 0 50 AM14351895
4 25-25a-1 0 50 AM14351895

Resultaten
Parameter Concentratie 9507o betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 82,4 y0
Massa monster (veldnat) 13,6 kg
Massa monster (droog) 11,2 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

n.a. s niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni BTWnr. NL854132120B01
IBAN NL71RABOO185200877 BIC RABONL2U
KvK 60951540

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702030 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1570 2733 2296 1499 998 2114 11210
Afgezochte deel fractie (07o) 100 100 100 100 20 5

NHG s Niet hechtgebonden. 
HG s Hechtgebonden.

Eurofins ACMAA Testing

't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-mail laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210702027 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 19-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 20-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 26-07-2021
Projectcode 2021-151 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Bomenweg 6 Emmeloord

Naam DZ1 Datum monstername 19-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 26-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)_____

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 30-30a-1 0 10 AM14351896
2 31-31a-1 0 10 AM14351896

Resultaten
Parameter Concentratie 9507o betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 71,7 y0
Massa monster (veldnat) 13,9 kg
Massa monster (droog) 10,0 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest c2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest c2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest c2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds

n.a. s niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm c 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1060 2087 1910 1339 1219 2347 9962
Afgezochte deel fractie (07o) 100 100 100 100 20 5

NHG s Niet hechtgebonden. 
HG s Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

AS 3000 flìÍA Ï3i

Eurofins ACMAA Testing Telefoon 074 - 2455041 Websitewww.acmaa.nl BTWnr. NL854132120B01
't Haarboer 6 Fax 074 - 2508245 IBAN NL71RAB00185200877 BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen E-maillaboratorium@acmaa.nl KvK 60951540

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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Erfsingels Noordoostpolder

De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.

Beplantingsplan

Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels.

Beplantingsplan vooreen erfsingel. 

Schematische doorsnede van een erfsingel:

Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing

^ De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter.
^ Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant 
^ De erfsingel is minimaal 6 meter breed.

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

50Zo haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw
100Zo winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig
10oZo eik Quercus robur 80 - 120 verdraagd lichte schaduw
50Zo veldesdoorn Acer campestre 60 - 100 struikvormige boom
10Z els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier
10Z gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw



Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

5Zo rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw
5Zo gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw
50Zo gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt 's winters lang 

blad
10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw
5Z vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen
5Z Kardinaalmuts Euonymus

europaea
60 - 100 zonnige standplaats

5Z Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats
5Z gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats
5Z wegedoorn Rhamnus

cartharticus
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond

^ Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 
de zelfde soort.

^ Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden.
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Inleiding

Op het perceel Bomenweg 6 te Emmeloord bestaat 
het voornemen om de bestemming te wijzigen van 
agrarisch naar wonen en op de locatie van de koel- 
schuur een nieuwe woning te realiseren.

In de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is aan
gegeven dat een woonfunctie een goede inpassing 
is van voormalige agrarische erven. Hier zijn wel 
een aantal voorwaarden aan verbonden. Het be
houd van de unieke verkaveling en de karakteristie
ke inrichting van de Noordoostpolder in combinatie 
met het bereiken van een toekomstbestendig vitaal 
platteland is daarbij de brede doelstelling.

Het behoud van de unieke verkaveling en de karak
teristieke inrichting kan op twee manieren worden 
vormgegeven. Ten eerste door het behoud van oor
spronkelijke bebouwing te stimuleren, bijvoorbeeld 
door het creëren van een tweede of derde woning 
in de oorspronkelijke bebouwing. Ten tweede door 
sloop van niet oorspronkelijke bebouwing. Dit gaat 
om schuren die zijn gebouwd in de periode van 
1970-2000. In ruil voor het slopen van minimaal 
700 m2 aan niet oorspronkelijke bebouwing wordt 
de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt.

In alle gevallen geldt dat de erfsingel wordt behou
den, dan wel opnieuw wordt aangeplant.



Bestaande bebouwing

De bestaande koelschuur is in 1954 vergund. Daar
mee is deze schuur oorspronkelijke bebouwing. Be
houd van oorspronkelijke bebouwing is het doel, 
echter de huidige constructie is aantoonbaar zeer 
slecht. De huidige constructie afbreken en het volu
me als nieuwbouw terugplaatsen past ook binnen 
de doelstelling. In dit beeldkwaliteitsplan staat hoe 
dit kan.

In dit beeldkwaliteitsplan staan, vanuit dit ruimte
lijke principe, beeldkwaliteitseisen voor de bebou
wing en voor erfafscheidingen.

Dit beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld als on
derdeel van de welstandsnota en wordt daarmee 
het toetsingskader voor welstand.
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De woning

eenduidig hoofdvolume en kapvorm

verbijzondering entree, geïnspireerd op de 12 bunder boerderijen

Het volume van de oorspronkelijke bebouwing 
dient terug te komen. Dit heeft betrekking op de 
locatie, het oppervlak, de hoogte, positie en rich
ting (evenwijdig aan de Bomenweg) van de nok. De 
naar de Bomenweg gekeerde zijde van de woning is 
de voorkant.

Beeldkwaliteitseisen woning

volume en compositie

^ eenduidig hoofdvolume conform de oorspron
kelijke bebouwing, een schuurwoning.

^ rechthoekige footprint waarbij de lengte 1,5 
keer de breedte bedraagt.

^ eenvoudige kapvorm: zadeldak, een dakhelling 
van minimaal 20 en maximaal 30 graden.

^ nokrichting evenwijdig aan de Bomenweg.
^ uitstulpingen en onderbrekingen (wolfseinden, 

opbouwen, dakkapellen e.d.) in het dakvlak aan 
de voorzijde zijn niet toegestaan tenzij deze 
dient als accentuering van de entree.

^ noord- en westgevel als zichtzijden behandelen. 
^ gevelcompositie: de gevelopeningen dragen bij 

aan de abstractie van het volume.

De getoonde referentiebeelden zijn bedoeld ter verduidelijking 
van de genoemde criteria.
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Beeldkwaliteitseisen woning

verticaal geleed dakvlak zonder onderbreking

architectuur en materialisatie

^ de architectuur verwijst naar de oorspronkelij
ke bebouwing.

^ de gevels hebben een verticale geleding.
^ de gevels zijn uitgevoerd in beton, hout of zink. 
^ de dakvlakken hebben geen overstekken of een 

heel beperkt dakoverstek en zijn uitgevoerd in 
golfplaat, zink, hout of dakpannen in (natuurlij
ke) grijstinten of mat oranje dakpannen.

^ onderbrekingen in het dakvlak aan de voorzijde 
zijn niet toegestaan. Daklichten en dakramen 
zijn wel toegestaan.

^ een deel van het volume kan als veranda wor
den aangewend.

^ de detaillering is zorgvuldig en afgestemd op de 
architectuur van de woning.

^ zij- en achtererven moeten een natuurlijke er- 
fafscheiding hebben. Bijvoorbeeld een haag. 
Houten en betonnen schuttingen zijn hier niet 
toegestaan.

verticaal geleed zorgvuldige detaillering
De getoonde referentiebeelden zijn bedoeld ter verduidelijking
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