
Omgevingmanager
Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek

Plan: Landelijk gebied, Karei Doormanweg
26 en 28 te Tollebeek 

Status: definitief

Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMR0.0171.BP00711-VS01

Regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels................................................................................................................................................ 1

Artikel 1 Begrippen...........................................................................................................................................................2
Artikel 2 Wijze van meten.................................................................................................................................................... 3

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels............................................................................................................................................ 4
Artikel 3 Bedrijf.................................................................................................................................................................. 4
3.1 Bestemmingsomschrijving.....................................................................................................................................4
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:.................................................................................. 4
3.2 Bouwregels.................................................................................................................................................................. 4
3.3 Specifieke gebruiksregels...................................................................................................................................... 5
3.4 Afwijken van regels..................................................................................................................................................6

Hoofdstuk 3 Algemene regels..................................................................................................................................................6
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel....................................................................................................................................... 6
Artikel 6 Algemene gebruiksregels............................................................................................................................6
6.1 Voldoende parkeergelegenheid......................................................................................................................... 6
6.2 Toegestaan gebruik..................................................................................................................................................7
Artikel 7 Algemene afwijkingsregels......................................................................................................................... 7
7.1 Afwijking....................................................................................................................................................................... 7

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...................................................................................................................... 7
Artikel 8 Overgangsrecht............................................................................................................................................... 7
8.1 Overgangsrecht bouwwerken.............................................................................................................................7
Artikel 9 Slotregel.............................................................................................................................................................. 8



Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26 en 28 te Tollebeek met 
identificatienummer NL.IMR0.0171.BP00711-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

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

1.3 aan huis verbonden bedrijfsactiviteit
de in bijlage 2 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar 
de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijkte stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte 
omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

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

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

1.6 ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde

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

1.8 bedrijf
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen of aanbieden van stallings- en opslagruimte, waarbij eventueel 
detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van 
verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel 
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;

1.9 bedrijfsgebouw
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

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

1.11 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;



1.12 bijbehorend bouwwerk
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet 
tegen aangebouwd, op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak, waaronder in 
ieder geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw, serre en/of erker;

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

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

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

1.16 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;

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

1.18 seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische 
aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater, parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.19 woning
en complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.20 woonhuis
een gebouw dat één woning omvat.

Artikel 2 Wijze van meten

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

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

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



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

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 zijn aangeduid als categorie 1 en 2;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 'stalling en opslag', ook een opslag

en stallingsbedrījf voor caravans, boten e.d.;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 'opslag drijfmesť, ook de opslag van 

drijfmest voor derden in maximaal twee silo's met een gezamenlijk oppervlak van maximaal 982 
m2.

met de daarbij behorende:
a. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. andere werken;
d. tuinen, erven en paden;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:
a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor bedrijven ten hoogste 20oZo 

bedragen tot een maximum van 2000 m2. Indien de bestaande oppervlakte meer bedraagt dan 
2000 m2, dan mag de oppervlakte niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte;

c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m;
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.

3.2.3 Bedrijfswoningen



Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 'bedrijfswoning';
b. per aanduiding 'bedrijfswoning' mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd worden;
c. de Ínhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1200 m3;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30o en niet meer dan 60o bedragen;
e. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer 

dan 6 m bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande goothoogte minder dan 4,5 m 
bedraagt de goothoogte niet minder dan de bestaande goothoogte mag bedragen;

f. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m bedragen;

3.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

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

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

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

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

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. de bouwhoogte van een mestsilo bedraagt maximaal 4,5 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Voorwaardelijke verplichting

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 3.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in
Bijlage 2 opgenomen inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan.

3.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

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



b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van bedrijfswoningen) 
als zelfstandige woonruimte;

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

3.3.3 Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis 
verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits:

a. ten hoogste 30oZo van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw 
en ten hoogste 600Zo van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag 
worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het 

verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein 

plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in 

bijlage 3 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

3.4 Afwijken van regels
3.4.1 Afwijken specifieke gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 
lid 3.3.1, 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.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

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

worden genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de



voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of 
onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd.

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

6.2 Toegestaan gebruik
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het gebruiken of 
laten gebruiken van gronden ten behoeve van:

» Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

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

a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van nutsvoorzieningen, 
mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de Ínhoud niet meer dan 50 m3 bedraagt;

b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van bouwgrenzen en 
grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt aangetoond dat de afwijking 
noodzakelijk is voor de aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke 
toestand van het terrein; voorts geldt dat de afwijking niet meer mag bedragen dan 5 m ten 
opzichte van hetgeen is aangegeven;

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen 
beperkt blijven tot ten hoogste 10oZo van de in het plan aangegeven maten en percentages; een 
en ander geldt niet met betrekking tot de ínhoud van de bedrijfswoning en de oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

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

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot:

o gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
o na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

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

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



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

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Karei Doornmanweg 26 en 28 te Tollebeek 
van de gemeente Noordoostpolder.



Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten
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01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
016 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
016 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 3.1
016 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.^ 500 m2 30 10 30 10 30 2
016 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 3.1
016 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. ^ 500 m2 30 10 30 10 30 2
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
021,022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1
10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2

16
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 
HOUT, RIET, KURK E.D.

162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2

58
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2
1814 Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1
1814 Binderijen 30 0 30 0 30 2
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1

23
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-,
KALK- EN GIPSPRODUKTEN

231 Glasbewerkingsbed rijven 10 30 50 10 50 3.1
232, 234 Aardewerkfabrieken:
232, 234 - vermogen elektrische ovens totaal « 40 kW 10 10 30 10 30 2

26, 32, 33
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE
APPARATEN EN INSTRUMENTEN

26, 32, 33
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 
e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

31
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2
41, 42, 43 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 10 30 50 10 50 3.1
41, 42, 43 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.« 1000 m2 0 10 30 10 30 2
46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1
4621 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 50 3.1
4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1
46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 50 3.1
4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 50 3.1
4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2
4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2
4673 Grth in hout en bouwmaterialen:
4673 - algemeen: b.o. > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1
4673 - algemeen: b.o. ^ 2000 m2 0 10 30 10 30 2
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466, 469
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30 0 30 2

47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1
55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
562 Cateringbedriiven 10 0 30 10 30 2
53 POST EN TELECOMMUNICATIE
531,532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 30 2
61 Telecommunicatiebedriiven 0 0 10 0 10 1
41, 68 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
41, 68 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1

77
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES,
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 3.1
772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 2
62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
62 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1
72 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 30 2
722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82 OVERIGEZAKELIJKE DIENSTVERLENING
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 1
86 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1
8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1
871 Verpleeghuizen 10 0 30 0 30 2
59 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
591,592, 601,
602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 30 2
931 Schietinrichtingen:
931 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2
931 Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 30 2
96 OVERIGE DIENSTVERLENING
9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 0 30 2
9609 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 0 100 3.2
9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 10 1



Bijlage 2: Inrichtingstekening en beplantingsplan erfsingel Karei Doormanweg 26-28

ŗ1

wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam aandeel maat 
(hoogte in 
cm)

groeivorm

Carpinus betulus haagbeuk 57o 60-100 boom
Tilia cordata winterlinde 107o 80-100 boom
Quercus robur zomereik 107o 80-120 boom
Acercampestre veldesdoorn 57o 60-100 boom
Alnus glutinosa zwarte els 107o 80-100 boom
Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 107o 80-100 boom
Cornus sanguinea rode kornoelje 57o 50-80 struik
Cornus mas gele kornoelje 57o 50-80 struik
Ligustrum vulgare gewone liguster 57o 60-100 struik
Coryllus avellana hazelaar 107o 50-80 struik
Prunus padus vogelkers 57o 50-80 boom/struik
Euonymus europaea kardinaalsmuts 57o 60-100 struik
Rosa canina hondsroos 57o 50-80 struik
Viburnum opulus gelderse roos 57o 50-80 struik
Rhamnus cartharticus wegedoorn 57o 60-100 struik

Opbouw erfsingel

Schematische doorsnede van een erfsingel
Sloot - beplantingsvrije zone - Rij 1 - Rij 2 - Rij 3 - Rij 4 - Rij
5 -terrein/Bebouwing

Aantallen en afstanden bij aanplant
De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150
centimeter.
De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 
centimeter.
Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.

De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn, dit is 
gemeten van hart boom/struik Ie rij 
tot hart boom/struik laatste rij.

Bomen en struiken moeten over de gehele singel 
gelijkmatig verdeeld zijn.



wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam aandee
1

maat (hoogte 
in cm)

groeivorm

Carpinus betulus haagbeuk 57o 60-100 boom
Tilia cordata winterlinde 107o 80-100 boom
Quercus robur zomereik 107o 80-120 boom
Acercampestre veldesdoorn 57o 60-100 boom
Alnus glutinosa zwarte els 107o 80-100 boom
Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 107o 80-100 boom
Cornus sanguinea rode kornoelje 57o 50-80 struik
Cornus mas gele kornoelje 57o 50-80 struik
Ligustrum vulgare gewone liguster 57o 60-100 struik
Coryllus avellana hazelaar 107o 50-80 struik
Prunus padus vogelkers 57o 50-80 boom/struik
Euonymus europaea kardinaalsmuts 57o 60-100 struik
Rosa canina hondsroos 57o 50-80 struik
Viburnum opulus gelderse roos 57o 50-80 struik
Rhamnus cartharticus wegedoorn 57o 60-100 struik
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1 Inleiding

1.1 Voornemen en aanleiding

De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel en de gebouwen aan Karei Doormanweg 26 
en 28 in Tollebeek. In de aanwezige bedrijfsgebouwen werd een nertsenfarm 
geëxploiteerd. Door de Covid-19 pandemie en de Wet verbod pelsdierhouderij is het 
houden van nertsen definitief beëindigd. Het voornemen is om de vrijgekomen 
bedrijfsgebouwen te gaan gebruiken voor opslag- en stalling van onder andere boten en 
caravans.

1.2 Plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied aan de Karei Doormanweg te Tollebeek en 
valt binnen het grondgebied van Gemeente Noordoostpolder. In Figuur 1 is de situering van 
het plangebied ten opzichte van haar omgeving aangegeven.

Figuur 1: Ligging plangebied ten opzichte van de omgeving (Bron: https://kaart.flevoland.nl/luchtfoto/)

1.3 Huidige bestemming

De percelen vallen onder de beheersverordening 'Landelijk gebied' die op 21 maart 2016 
door de gemeente Noordoostpolder is vastgesteld. In artikel 2 lid 8 van de 
beheersverordening wordt voor de van toepassing zijnde bouw- en gebruiksregels 
verwezen naar de bijlagen 15 en 16 van de beheersverordening. Dit zijn de planregels en de 
bestemmingsplan kaart zoals die waren opgenomen in het voorheen geldende 
Bestemmingsplan Landelijk gebied 2004.

In figuur 2 is weergegeven hoe de percelen zijn aangeduid op de plankaart. Karei 
Doormanweg 26 en 28 zijn samengevoegd tot één perceel met de bestemming 'Agrarisch 
gebied'. De aanduiding Ai staat voor 'intensieve veehouderij toegestaan'. Tevens zijn 
overeenkomstig de huidige situatie twee bedrijfswoningen toegestaan.

Pagina 4 van 33 www.omaevinamanaaer.nl



Toelichting bestemmingsplan - Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek

In artikel 5 van het voormalige Bestemmingsplan landelijk gebied 2004 zijn regels 
opgenomen met betrekking tot de toegestane activiteiten. Het voorgenomen plan is niet bij 
recht toegestaan.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een omschrijving van het plan gegeven. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 ingegeven op de voor het plan relevante beleidskaders. In hoofdstuk 4 worden 
de planologische overwegingen gegeven. Hoofdstuk 5 beschrijft de uitvoerbaarheid van het 
plan. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van bijlagen die deel uitmaken van deze 
plantoelichting.
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2 Planomschrijving

2.1 Bestaande situatie

Op dit moment staan er op de percelen aan de Karei Doormanweg 26-28 onder andere 
twee woningen, een mestsilo en twee stallencomplexen waar de nertsen in werden 
gehouden. De stallencomplexen zijn sterk vergelijkbaar met een kassencomplex en bestaan 
net als een kas hoofdzakelijk uit glas. Op de luchtfoto in Figuur 3 is de huidige situatie 
weergegeven.

Figuur 3: Huidige situatie van de percelen Karei Doormanweg 26-28 (Bron: httosiZZkaart.flevoland.nIZluchtfotoZ)

In de figuren 4 t/m 7 zijn foto's opgenomen zoals de bedrijfsgebouwen zichtbaar zijn vanaf 
de openbare weg.
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Figuur 5: zicht op beide woningen (bron: Google Maps)
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Figuur 7: zicht vanaf het zuidwesten op het perceel (richting Emmeloord) (bron: Google Maps)

2.2 Planvoornemen

2.2.1 Voorgenomen gebruik
In Figuur 8 is het voorgenomen gebruik van de vrijvallende gebouwen weergegeven.

Het voornemen is om de twee stallencomplexen om te bouwen tot stallingsruimte. Deze 
loodsen worden dan gebruikt voor het stallen van onder andere caravans, boten en 
aanhangers.

Het stallencomplex aan Karei Doormanweg 26 zal tevens voor een deel (ongeveer 400 m2) 
worden ingericht als showroom voor caravans en dergelijke van eigenaren die deze te koop 
hebben staan. De showroom is niet bedoeld om een caravanhandel te exploiteren. Dit is 
een aanvullende service aan eigenaren van objecten die stallingsruimte huren. In de 
periode dat een object is gestald kan de eigenaar of een derde niet bij het object komen. 
Dat is lastig in het geval een eigenaar van bijvoorbeeld een caravan deze graag wil 
verkopen. De eigenaar kan dan een verkoopplaats aanvragen. Het object wordt dan uit de 
stallingsruimte gehaald en geplaatst in de showroom. De eigenaar kan in deze ruimte dan 
het object aan eventuele belangstellenden laten zien. De hier aangegeven showroom 
betreft geen reguliere detailhandel. Het is uitsluitend een integraal onderdeel van de 
klantgerichte bedrijfsvoering: het zijn particulieren die gestalde caravan/campers verkopen. 
Om deze reden is in de regels dan ook geen uitdrukkelijke regeling opgenomen die 
detailhandel toestaat.

Er zal een service- en onderhoudswerkplaats gerealiseerd worden. Hiervoor wordt de 
bestaande schuur ingericht die voorheen reeds in gebruik was als opslagruimte en 
werkplaats. De service- en onderhoudswerkplaats is bedoeld als aanvullende 
dienstverlening aan de klanten die gebruik maken van de opslagvoorzieningen. Klanten die 
stallingsruimte huren kunnen bijvoorbeeld extra diensten aankruisen op het 
stallingsformulier, zoals het weer rijklaar maken van de caravan na een stallingsperiode.
Om deze service op een ordentelijke manier te kunnen bieden is voorzien in een 
werkplaats.
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Op het perceel zullen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat bezoekers en 
personeel op het terrein van de inrichting kunnen parkeren.

De mestsilo die aanwezig is zal blijven bestaan. Tevens zal een tweede mestsilo worden 
bijgeplaatst. De mestsilo's zullen worden verhuurd aan derden om hun mest in op te slaan.

Om de bedrijfspanden geschikt te maken voor stalling en opslag zullen de glazen 
dakafdekking vervangen worden door dakplaten. Het voornemen is om de daken van de 
bedrijfspanden volledig te bedekken met zonnepanelen. De daken van de huidige 
complexen zijn zodanig dat een zonnepaneel precies op de schuine dakvlakken past. Een 
voorwaarde voor het plaatsen van de zonnepanelen is dat de opgewekte stroom kan 
worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Als de daken van de stallencomplexen 
volledig worden voorzien van zonnepanelen kan een zonnepark worden gerealiseerd van 
ruim 1,3 ha.
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Cį2! TR

Karei Doormanweg

Stallings- en opslagruimte 5057 m2

Stallings- en opslagruimte 8658 m2

Showroom

Figuur 8: Gebruik gebouwen in de gewenste situatie

2.2.2 Motivatie voor het plan
Door het niet meer kunnen houden van nertsen is het verdienmodel van Minkfarm B.V. 
volledig weggevallen. Door stallings- en opslagruimte tegen betaling aan te bieden kan 
weer voorzien worden in een rendabele exploitatie van de reeds aanwezige bebouwingen.

Ook het blijven gebruiken van de mestsilo en het uitbreiden met een tweede mestsilo 
draagt bij aan een rendabele bedrijfsvoering.
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Vanuit de omgeving is vraag naar bufferopslag van mest. Akkerbouwbedrijven in de 
omgeving die drijfmest willen toepassen kunnen op deze wijze de mest opslaan in de 
omgeving van hun bedrijf om deze te kunnen uitrijden zodra de omstandigheden daarvoor 
geschikt zijn. Hierdoor zijn deze bedrijven minder afhankelijk van de logistiek van de 
mestleverende bedrijven.

2.2.3 Invulling plangebied
Voorliggende bestemmingsplan voorziet in de herziening van de bestemming 'Agrarisch 
gebied' naar 'bedrijf. De huidige bebouwing binnen het plangebied blijft behouden. De 
erfsingels rondom het plangebied blijven, overeenkomstig de huidige situatie, gehandhaafd 
en worden daar waar nodig hersteld.

Het plangebied krijgt grotendeels de bestemming 'Bedrijf. Binnen deze bestemming 
worden twee bedrijfswoningen toegestaan, zodat de twee reeds bestaande woningen als 
zodanig kunnen worden gebruikt. Het overige deel van het erf krijgt de bestemming 'Groen 
- Erfsingeľ.

2.2.4 Erfverbreding
In het verleden is de kavelsloot aan de noordoostelijke zijde van het perceel Karei 
Doormanweg 26 verlegd, waarbij de sloot op ruim 25 m afstand van het stallencomplex is 
komen te liggen. Omstreeks 2013/2014 is de erfsingel in verband met het vernieuwen van 
het stallencomplex verwijderd. In 2016 is door Minkfarm B.V. een voorstel gedaan voor 
herplant, waarbij de erfsingel is geprojecteerd langs de verlegde sloot.

Per e-mail van 14 april 2016 is door een ambtenaar van Gemeente Noordoostpolder 
ingestemd met de nieuwe situering. In de e-mail is het volgende aangegeven: 7k heb 
overleg gehad met mijn collega van het cluster Vergunningen. Zoals je al wist mag je op de 
grondstrook ten oosten van het bedrijf niet bouwen. Een singel mag wel worden 
aangeplant. Daarom heb ik in de bijlage een tekening toegevoegd met een voorstel voor 
aanplant van de erfsingeľ. De aldus voorgestelde erfsingel is in 2020 aangeplant. In figuur 9 
is de tekening weergegeven waarop het voorstel van 14 april 2016 is weergegeven, 
alsmede de oorspronkelijke situering van de erfsingel.

Door de verplaatsing van de erfsingel is het erf verbreed zonder dat dit formeel is vergund. 
De inmiddels in overleg met de gemeente tot stand gekomen erfsingel langs de verlegde 
kavelsloot, wordt daarom als onderdeel van het plan meegenomen.
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3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van 
het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De Rijksoverheid wil dat de 
belangrijkste economische regio's, woongebieden en werkgebieden goed bereikbaar en 
leefbaar zijn. Deze doelen staan in de SVIR.

In de SVIR beschrijft het kabinet 3 doelen voor de periode tot 2028:
» verbetering concurrentiekracht;
» verbetering bereikbaarheid;
» verbetering leefomgeving, milieu en water.

In de nationale ruimtelijke hoofdstructuur is opgenomen welke gebieden en 
hoofdnetwerken van nationaal belang zijn bij de geformuleerde rijksdoelen. Het plangebied 
maakt geen deel uit van de ruimtelijke hoofdstructuur in de SVIR. In hoofdstuk 4 wordt 
nader ingegaan op de ligging van het gebied ten aanzien van NNN/EHS en Natura 2000- 
gebieden. De SVIR vormt geen belemmering voor de realisering van onderhavig plan.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
In het Barro zijn regels gesteld die gelden voor het nemen van planologische beslissingen 
door lagere overheden, voor zover het gaat om ontwikkelingen van nationaal belang. 
Daarbij gaat het om de volgende nationale belangen:
» rijksvaarwegen;
» project Mainportontwikkeling Rotterdam;
» kustfundament;
» grote rivieren;
» Waddenzee en waddengebied;
» defensie;
» Natuurnetwerk Nederland;
» erfgoederen van universele waarden;
» hoofdwegen en hoofdspoorwegen; elektriciteitsvoorziening;
» buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
» primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied.

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale 
besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden 
gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te 
onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja, mits', een 'ja, voor zover', een 'nee, tenzij', 
een 'nee, als' of een stringente 'nee' bepaling.

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarbij nationale 
belangen gemoeid zijn. Het Barro heeft dan ook geen invloed op het bestemmingsplan.
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3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
De Ladder is een instructieregel voor zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan van leegstand. 
Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen wordt beoordeeld of er echt behoefte aan is en of de 
ontwikkeling binnen het stedelijk gebied kan. De Ladder voor duurzame verstedelijking 
(hierna: Ladder) is van toepassing op bestemmingsplannen, uitwerkings- en 
wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c in 
samenhang met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo.

De Laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. In artikel 1.1.1 onder i van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 
stedelijke ontwikkeling vastgelegd.

Van een nieuwe stedelijke ontwikkeling kan sprake zijn als er sprake is van nieuwe 
bebouwing, waardoor er een groter beslag op de ruimte wordt gelegd. In onderhavig geval 
wordt niet voorzien in nieuwe bebouwing en is er dus geen sprake van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Een laddertoets kan daardoor achterwege blijven.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks is vastgesteld op 8 november 2017. De Omgevingsvisie 
FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De 
visie gaat over de periode tot 2030 en verder. De visie is richtinggevend voor alle andere 
provinciale beleidsinstrumenten.

De Omgevingsvisie FlevolandStraks heeft drie kernopgaven:
» Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving).
» Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving).
» Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

De visie omvat geen rechtstreekse elementen die bindend zijn voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Uiteindelijk zal de visie haar doorwerking moeten krijgen in onder 
andere het provinciale omgevingsplan.

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

Voor het voorgenomen plan is met name paragraaf 1.2.1.1 'Vrijkomende agrarische erven' 
van belang. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende agrarische bebouwing wil 
de provincie de unieke structuur van Flevoland behouden.
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Voor de landschappelijke inpassing geeft het omgevingsprogramma aan dat de provincie 
verwacht van de gemeenten dat zij bij de besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen 
expliciet rekening houden met zowel de cultuurhistorische en landschappelijke kern- als 
basiskwaliteiten. Bij het voorgenomen plan is het daarom een absolute randvoorwaarde 
dat de reeds aanwezige erfsingel behouden blijft en daar waar nodig wordt hersteld.

3.2.3 RO Visie Werklocaties Flevoland
De RO Visie Werklocaties is op 28 juni 2016 vastgesteld. De visie is erop gericht om te 
komen met sterke werklocaties met toekomstwaarde in provincie Flevoland. In de visie 
wordt specifiek aandacht besteed aan vrijkomende agrarische erven. Op locaties van 
voormalige agrarische bedrijven worden nieuwe activiteiten steeds meer gezien als een 
kans om de leefbaarheid in het landelijk gebied te behouden of versterken. Voorbeelden 
die in de visie worden genoemd zijn camping, caravanstalling, discotheek, galerie, garage, 
museum, kantoor, restaurant, villa, zorgboerderij en wellnessfarm.

Randvoorwaarde voor het op een andere manier invulling geven van een agrarisch perceel 
is dat dit niet ten koste moet gaan van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het 
aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. Nieuwe niet-agrarische functies mogen de 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het gebied niet aantasten. Ook 
moet rekening worden gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische 
basiskwaliteiten. Vestiging in het buitengebied van activiteiten die thuishoren op een 
formele werklocatie is in principe niet toegestaan. Milieuhygiënisch, landschappelijk en 
verkeerstechnisch ongewenste effecten moeten worden voorkomen. Om gewenste 
integrale ontwikkelingen met wonen, recreatie en bedrijvigheid als economische dragers in 
een gebied mogelijk te maken kan op experimentele basis het planologisch regime voor dat 
gebied worden verruimd. Voorwaarde is dan wel dat in een ruimtelijk ontwerp een 
integrale kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond.

Met bovenstaande beleidsuitgangspunten is in het voorgenomen plan rekening gehouden.

3.2.4 Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008
De Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 bevat regels die in 
het verlengde liggen van de RO Visie Werklocaties Flevoland. Flet zijn daarmee de 
spelregels om meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante en niet-agrarische 
functies. Dit zonder dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige activiteiten en functies 
gehinderd worden of dat het landelijk gebied verstedelijkt. Tevens mag dit er niet toe 
leiden dat het voortbestaan van basisvoorzieningen in de kleine kernen en de ontwikkeling 
van bestaande bedrijventerreinen wordt bemoeilijkt door daarmee te zeer concurrerende 
activiteiten. Voorwaarden is ook dat de activiteiten en de (voormalige) agrarische 
bouwpercelen landschappelijk en verkeerskundig goed worden ingepast.

In het plan is rekening gehouden met de gestelde beleidsregels.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025
De structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie. Zij beschrijft de huidige en gewenste 
waarden en kwaliteiten en kijkt daarbij vooruit naar 2025.
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De visie heeft als doel verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de 
gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te 
bepalen voor de periode tot 2025.

De 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025' is vooral gericht op behoud en verbetering van 
de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het 
versterken van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. Er 
wordt een beeld geschetst van zowel de samenleving als van de ruimtelijke omgeving van 
de gemeente. In de visie wordt er gestuurd op ruimtelijke structuren: waar kan iets 
gebeuren, op welke manier en waarom? Daarbij gaat het er nadrukkelijk om een helder 
kader te geven voor initiatieven van burgers en ondernemers.

In het kader van de structuurvisie ligt het perceel in het zogenaamde middengebied. Het 
middengebied is het open agrarische hart van de polder, gelegen binnen de dorpenring
weg. In het hart van dit deelgebied ligt Emmeloord. De belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten 
zijn de regelmatige verkaveling en de mooie wegbeplantingen. In paragraaf 4.1.2 is 
daarover het volgende aangegeven:
Uitgangspunt voor het middengebied is het behouden van het open karakter. Op plaatsen waar de 
openheid in de huidige situatie wordt verstoord, is ons streven deze te herstellen. Eventuele, nieuwe 
elementen worden hier vormgegeven als eilanden in de ruimte.

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

In de Visie is een hoofdstuk opgenomen over vrijkomende agrarische erven. Aangegeven is 
dat vrijkomende erven bieden goede mogelijkheden voor de uitvoering van niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten in de lichte milieucategorieën, kleinschalige voorzieningen en recreatie. 
Onder niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in de lichte milieucategorieën vallen bijvoorbeeld 
loonbedrijven en aannemersbedrijven. Vestigingen van dergelijke bedrijven worden 
toegestaan binnen de begrenzing van het bestaande erf. Voorwaarden daarbij zijn:
a) er moet voldoende milieuruimte beschikbaar zijn;
b) andere functies, zoals wonen of agrarisch gebruik, mogen niet ongewenst gehinderd 

worden;
c) de ontwikkeling past binnen de ruimtelijke uitstraling van het gebied;
d) de uitbreiding levert infrastructureel geen knelpunten op;
e) de erfsingel moet behouden blijven, of opnieuw worden aangeplant.

In het navolgende wordt nader ingegaan op welke wijze aan genoemde voorwaarden is 
voldaan.
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4 Milieu- en omgevingseffecten

4.1 Mer-beoordeling

In het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Tevens is op grond van 
artikel 7.2a van de Wet milieubeheer een plan m.e.r.-plichtig als in verband met dit plan 
een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 2.8, eerste lid van de 
Wet natuurbescherming.

Als een activiteit m.e.r.-plichtig is moet een Milieueffectrapport (hierna: MER) worden 
opgesteld om het milieu op een volwaardige manier mee te wegen bij de besluitvorming. 
Als sprake is van m.e.r.-beoordelingsplicht moet vooraf het vaststellen van het plan worden 
nagegaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In dat 
geval kan het zijn dat de beoordeling uitwijst dat alsnog een MER moet worden opgesteld 
alvorens het plan kan worden vastgesteld.

In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn de activiteiten 
aangewezen waarvoor in het kader van de bestemmingsplanprocedure de verplichting 
geldt een Milieueffectrapport op te stellen. Van een dergelijke activiteit is geen sprake. 
Tevens is vanwege het plan geen passende beoordeling vereist. Hierdoor is er geen sprake 
van een rechtstreekse verplichting om een MER op te stellen.

In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn de activiteiten 
aangewezen waarvoor in het kader van de bestemmingsplanprocedure de verplichting 
geldt een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Onder Dll zijn een aantal activiteiten 
aangewezen die betrekking hebben op stedelijke ontwikkelingen. Onder Dll.3 is daarbij de 
aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein genoemd. De voorgenomen 
activiteiten betreffen de opslag en stalling van goederen. Er worden geen producten of 
halffabrikaten gemaakt. Hierdoor kunnen de voorgenomen activiteiten niet worden 
aangemerkt als industrie. Voorts is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling zoals onder 
Dll.2 is beschreven. Er is geen sprake van een uitbreiding van bebouwing, waardoor het 
plan als een stedelijke ontwikkeling zou kunnen worden aangemerkt.

Gelet op het bovenstaande is er geen sprake van m.e.r.-beoordelingsplicht.

4.2 Bedrijven en milieuzonering

In de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (VNG) is per bedrijfscategorie een 
richtlijnafstand opgenomen voor de milieuaspecten geur, geluid, gevaar en lucht. De 
richtlijnafstanden zijn ervoor bedoeld om te voorkomen dat gevoelige objecten, zoals 
woningen van particulieren, te veel milieuhinder zouden ondervinden of worden 
blootgesteld aan onaanvaardbare veiligheidsrisico's door omliggende bedrijven. De 
milieukwaliteit van de leefomgeving moet voldoende hoog zijn om zonder hinder, gezond 
en veilig te kunnen wonen.

In tabel 1 zijn de voor het plan relevante bedrijfscategorieën opgesomd uit de 
richtlijnafstanden tabel uit de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Tevens zijn de van 
toepassing zijnde richtlijnafstanden weergegeven per milieuaspect.

Pagina 17 van 33 www.omaevinamanaaer.nl



Toelichting bestemmingsplan - Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek

Tabel 1: Activiteiten en de van toepassing zijnde ríchtafstanden
activiteit richtlijnafstanden (m) bedrijfs-

geur stof geluid gevaar categorie
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven

10 0 30 10 2

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen)

0 0 10 10 1

Opslaggebouwen (verhuur 
opslagruimte)

0 0 30 10 2

Opslag gier/ drijfmest gesloten 
opslag 350-750 m2

100 0 0 0 3

In figuur 10 is de ligging van de inrichting weergegeven ten opzichte van in de omgeving 
liggende woningen.

Figuur 10: Afstand van het plangebied tot aan erven met gevoelige bestemmingen in de omgeving

Uit het bovenstaande blijkt dat de inrichting zeer ruimschoots voldoet aan de 
richtlijnafstand van de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Gelet hierop zal het plan 
de milieukwaliteit van in de omgeving gelegen gevoelige bestemmingen niet negatief 
beïnvloeden. Het is niet nodig om de mogelijke milieueffecten op de omgeving nader te 
onderzoeken.

4.3 Geluidbelasting op het plangebied

De Karei Doormanweg is een weg waar een maximumsnelheid geldt van 60 km/h. Als 
geluidgevoelige objecten zoals woningen binnen de geluidzone van deze weg worden 
toegevoegd, zal in het kader van de Wet geluidhinder moeten worden beoordeeld wat de 
geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de gevoelige objecten is. Het plan laat geen 
geluidgevoelige objecten toe anders dan de reeds twee bestaande bedrijfswoningen. 
Hierdoor kan geluidonderzoek vanwege verkeerslawaai achterwege blijven.
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Voor het overige zijn er geen geluidmakende activiteiten in de omgeving die relevant zijn 
voor het plangebied.

4.4 Bodem

In de bestaande situatie waren de gebouwen in gebruik voor het houden van nertsen. De 
nertsen werden gehouden in kooien die in rijen waren opgesteld. Daarbij was sprake van 
dagontmesting met afvoer van de mest naar een gesloten mestopslag. De stallen zijn 
voorzien van een betonvloer. Het is bij dit gebruik uitgesloten dat een 
bodemverontreiniging is ontstaan die het voorgestane gebruik in de nieuwe situatie in de 
weg zou staan.

De werkplaats die in het plan is voorzien, is in de vigerende situatie reeds in gebruik als 
werkplaats. Dan in de nieuwe situatie aan andere objecten werkzaamheden worden 
verricht, maakt het gebruik niet wezenlijk anders.

Voorst blijf de mestopslag ongewijzigd met slechte het verschil dat in de nieuwe situatie 
mest van derden zal worden opgeslagen. Vanuit oogpunt van bodem maakt dit verder geen 
verschil.

Voor het overige vinden in zowel de bestaande als nieuwe situatie geen bodembedreigende 
activiteiten plaats.

4.5 Water

4.5.1 Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking 
op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang 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 dat geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland 
nodig. In onderhavige zaak is de normale procedure van toepassing.

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

Waterbeleid voor de 2ľ eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het 
toekomstige waterbeleid in Nederland. Een andere aanpak in het licht van verwachte 
ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en 
verdergaande bodemdaling is noodzakelijk. De adviezen van de commissie staan in het 
rapport Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21). De kern van 
het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt.
In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor 
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: vasthouden, bergen en afvoeren schoonhouden, 
scheiden en zuiveren.

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

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

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

Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzeeland
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen 
voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met 
gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de 
kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het 
thema water en ruimte. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, 
onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

Waterkader voor ruimtelijke plannen in Flevoland
Om aan te geven wat er voor het waterbeheer in, maar ook ná het watertoetsproces 
belangrijk is, heeft Waterschap Zuiderzeeland dit Waterkader opgesteld. Het Waterkader 
geeft richting en houvast voor waterzaken binnen ruimtelijke plannen. Samen met De 
Uitbeelding1 is het bedoeld als gids en inspiratie voor het verbond tussen water en ruimte.

4.5.3 Afvloeiend hemelwater
In het advies van Waterschap Zuiderzeeland is het volgende streefbeeld aangegeven met 
betrekking tot wateroverlast:
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele 
beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen. Het waterschap streeft naar een 
robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en 
bodemdaling kan opvangen.

Het plan is (gedeeltelijk) gelegen binnen een aandachtsgebied voor 
wateroverlast. In gebieden waar bodemdaling nu of in de toekomst tot geringe 
drooglegging leidt, verdient het de voorkeur bij de aanleg afdoende maatregelen te 
nemen om de effecten van die geringe drooglegging tegen te gaan.
In het plan is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar aanpassing van de bestaande 
bebouwing. Ook bereid Waterschap Zuiderzeeland geen maatregelen voor in verband met 
voorkomen wateroverlast in (de buurt van) het plangebied. Maatregelen zijn in dit verband 
daarom niet aan de orde.

In 2013 is de beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' 
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 1 juli 2013. In figuur 11 is de situatie door middel van 
een luchtfoto weergegeven zoals die in 2013 was.

In vergelijking met 2013 is het verharde oppervlak toegenomen aan Karei Doormanweg 26 
door:
» het bouwen van een mestsilo (516 m2);

1 De Uitbeelding, fundament en inspiratie voor water en ruimtelijke ordening; Waterschap
Zuiderzeeland
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» toename dak/verhard oppervlak achterzijde stallencomplex (225 m2);
» het bouwen van een werkplaatsschuur en verbindingsstuk naar stallencomplex (700

Figuur 11: luchtfoto 2013 Karei Doormanweg 26 met toename verhard c.q. bebouwd oppervlak sinds 2013

Door het plan neemt de verharding verder toe door:
» het bouwen van een tweede mestsilo (516 m2);
» aanleggen parkeerterrein (820 m2);
» aanleggen pad langs de noordoostelijke zijde van de bebouwing (800 m2).

Gelet op het bovenstaande neemt ten opzichte van 2013 het verhard oppervlak toe met 
3.577 m2. Omdat de toename in verhard oppervlak groter is dan 2.500 m2 zullen 
compenserende maatregelen getroffen moeten worden. Voor het al dan niet nemen van 
compenserende maatregelen geldt voor het landelijk gebied een drempelwaarde van 2.500 
m2. Het plan ligt in landelijk gebied.

De compensatieopgave bedraagt 3.577 x 5,50Zo = 197 m2. Dit geldt bij compensatie in open 
water op streefpeil.

De initiatiefnemer stemt de invulling van de compensatie voor de toename in verharding 
nader af met het waterschap voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om een 
watervergunning. Uitgangspunt daarbij is dat de te treffen compenserende maatregelen 
voldoen aan de beleidsregel van Waterschap Zuiderzeeland 'Compensatie toename verhard 
oppervlak en versnelde afvoer'.

4.5.4 Gevolgen voor het watersysteem
Waterschap Zuiderzeeland heeft het volgende streefbeeld met betrekking tot een goed 
functionerend watersysteem:
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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 ernaar 
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.

In vorige paragraaf is reeds ingegaan op de het afvloeiend hemelwater van de nieuwe 
verhardingen. Compenserende maatregelen zullen worden getroffen om de toename in 
waterafvoerend oppervlakte compenseren. Deze maatregelen kunnen worden vastgelegd 
in de nog aan te vragen watervergunning. Hierdoor heeft het plan en de reeds eerder na 
2013 gerealiseerde verharding geen effect op het watersysteem. Voor het overige vinden 
er geen veranderingen in de waterhuishouding plaats.

4.5.5 Sanitair afvalwater
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. Verontreiniging van het oppervlaktewater door afvalwater (huishoudelijk 
afvalwater, vervuild hemelwater en bedrijfsafvalwater) wordt voorkomen.

Voor wat betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater wijzigt de situatie niet.

Het perceel is niet aangesloten op de openbare riolering. Aansluiting is geen optie vanwege 
de afstand tot infrastructuur van de openbare riolering. Om verontreiniging van het 
oppervlaktewater te voorkomen wordt het huishoudelijk afvalwater eerst door een 
septictank geleid alvorens het water wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Het hemelwater dat afstroomt van de daken en verharde oppervlakken valt in de categorie 
'schone hemelwaterafvoer' zoals is gedefinieerd in het Waterkader voor ruimtelijke 
plannen in Flevoland. In de toegepaste bouwmaterialen op de daken zijn geen materialen 
gebruikt waaruit stoffen kunnen logen die schadelijk zijn voor het watersysteem. Hierdoor 
zal het te lozen hemelwater geen schadelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater.

4.6 Lucht

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen gelden 
als kwaliteitsnorm. Dat wil zeggen dat voor het waarborgen van een gezond leefomgeving 
ter plaatse van woningen en plaatsen waar mensen verblijven moet worden voldaan aan de 
gestelde normen. In Nederland zijn met name gehalten fijn stof (PMio) en stikstofdioxide 
(N02) bepalend voor de luchtkwaliteit. Over het algemeen zijn de gehalten aan andere 
stoffen waarvoor kwaliteitsnormen gelden zodanig laag dat die nooit leiden tot problemen.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de 
directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PMio) van 
kleiner dan 18 pg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (N02) van kleiner dan 
10 pg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 pg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 
2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.
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Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' (hierna: NIBM) 
bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in 
aanmerking als het voor minder dan 30Zo van de grenswaarden voor N02 en PMio bijdraagt 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

In het plan zal uitstoot van N02 en PMio worden veroorzaakt door verkeer van en naar het 
perceel. Om te bepalen of deze uitstoot leidt tot een relevante bijdrage is met behulp van 
de NIBM-tool een worst-case berekening gemaakt voor de bijdrage van het verkeer als 
gevolg van het plan op de luchtkwaliteit. In de worst-case is uitgegaan van gemiddeld 100 
voertuigbewegingen op een dag, waarvan 10 bewegingen met een vrachtwagen. De 
resultaten van de berekening zijn weergegeven in figuur 12.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Jaar van planrealisatie 2022
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)
Aandeel vrachtverkeer

100
10.0*

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in pg/m3
PM10 in pg/m3

0,13
0,02

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in pg/m3 1.2
Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 
geen nader onderzoek nodig

Figuur 11: worst-case berekening NIBM-tool

Uit de berekening met de NIBM-tool blijkt dat de bijdragen van het verkeer NIBM is. Daarbij 
is worst-case gerekend met het totale verkeer van de inrichting en nog niet eens met de het 
verschil ten opzichte van de bestaande situatie. Hierdoor is voldoende duidelijk gemaakt 
dat het plan geen negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit en dat wordt voldaan aan de 
gestelde kwaliteitsnormen in de Wet milieubeheer.

Externe veiligheid

Als een incident kan leiden tot mogelijke slachtoffers buiten de entiteit waar het incident 
plaatsvindt, dient rekening te worden gehouden met externe veiligheid. De normen voor 
externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb).

Risicokaart.nl toont risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en crises. Uit de risicokaart 
blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn 
die invloed hebben op het plangebied. Ook ligt het plangebied niet in het invloedsgebied 
van risicobronnen die op grotere afstand liggen. Vanuit het aspect externe veiligheid 
bestaan geen belemmeringen voor het bestemmingsplan.
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Het plan zelf heeft geen betrekking op activiteiten met gevolgen voor de externe veiligheid. 
De goederen en voorwerpen die worden opgeslagen zullen geen gasflessen of andere 
gevaarlijke stoffen mogen bevatten. Zo zullen te stallen boten en caravans geen gasflessen 
of losse brandstoftanks mogen bevatten. Deze voorwaarde zal worden opgenomen in een 
nog op te stellen reglement.

4.8 Archeologie

Op 1 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Gemeente Noordoostpolder de 
Archeologische basis- en beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is het toetsingskader 
voor ruimtelijke plannen. Op de kaart valt het plangebied onder beleidscategorie WA-6. Op 
Figuur 13 is de ligging van het plangebied op de Archeologische basis- en beleidsadvieskaart 
weergegeven.

Figuur 12:Ligging plangebied op de archeologische basis- en beleidsadvieskaart

Voor beleidscategorie WA-6 dient bij ingrepen op een oppervlakte groter dan 5.000 m2, 
waarbij de verstoring dieper plaatsvindt dan 50 cm beneden maaiveld archeologisch 
onderzoek plaats te vinden. Het aan te leggen parkeerterrein en pad naar het achterterrein 
heeft een oppervlak van ongeveer 1.620 m2. Tevens zal voor de aanleg de bodem niet tot 
op een grotere diepte dan 50 cm beroerd worden. Hierdoor is de archeologische waarde 
van het terrein geen belemmering voor het plan.

4.9 Natuur

4.9.1 Wet natuurbescherming
In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse 
natuurgebieden en planten- en diersoorten. Zowel soortenbescherming als 
gebiedsbescherming zijn in de Wet natuurbescherming geregeld.

De Wet natuurbescherming geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn 
en/of Habitatrichtlijn zijn vastgesteld zijn de zgn. Natura 2000-gebieden.
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4.9.2 Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
In Figuur 14 is de ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
aangegeven.

^ Karei Doormanweg i X Q.
^ Natura 2000-gebieden SË

A\ -
V\ Lemmer

LnJ

-F
\

—^-----------:------- ----------^-----------------------

Emmeloord

m

Urk

Genemuid^^^^^^9
6 km Hasselt

Figuur 13: Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: natura2000.nl/gebieden)

Gelet op de afstand tot de Natura 2000-gebieden kan er geen sprake zijn van directe 
invloeden zoals verstoring, verdroging et cetera. Wel dient over grotere afstand rekening te 
worden gehouden met de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Stikstof kan 
bij het neerslaan op daarvoor gevoelige habitats verzuring of vermesting veroorzaken.

In de nieuwe situatie kunnen vanwege aan- en afrijdend verkeer en het gebruik van 
mobiele werktuigen, voor zover die niet elektrisch zijn uitgevoerd, stikstofoxiden 
vrijkomen. Daarnaast kan nog sprake zijn van de emissie van stikstofoxiden uit de op 
aardgas gestookte stookinstallaties en emissie van ammoniak uit de mestsilo.

Als stikstofoxiden neerslaan op een voor vermesting of verzuring gevoelig habitattype in 
een Natura 2000-gebied kunnen zij bijdragen aan de verslechtering van de daar aanwezige 
natuurwaarden.

Om te beoordelen of in de voorgenomen situatie stikstof de pos it ie wordt veroorzaakt op 
daarvoor kwetsbare habitats in Natura 2000-gebieden, is een AERIUS-berekening 
uitgevoerd. Tevens is een AERIUS-berekening uitgevoerd om te beoordelen of de depositie 
aan stikstof die door het plan wordt veroorzaakt intern kan worden gesaldeerd. Uit de 
berekening blijkt dat de reeds vergunde rechten toereikend zijn om de stikstofdepositie te 
salderen.

De AERIUS-berekeningen en de toelichtingen op de berekeningen zijn als bijlage bij deze 
toelichting gevoegd.

Pagina 26 van 33 www.omaevinamanaaer.nl



Toelichting bestemmingsplan - Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek

4.9.3 Soortenbescherming Wet natuurbescherming
Het plan voorziet niet in ingrepen die gevolgen hebben voor de flora- en fauna. De 
bestaande houtsingels blijven in stand en worden daar waar nodig hersteld. Op de plaatse 
waar het parkeerterrein wordt aangelegd bevindt zich nu intensief gemaaid of begraasd 
gras. Het zelfde geldt voor het aan te leggen pad langs de oostkant van het bedrijfsgebouw 
aan Karei Doormanweg 26. In het gras waar het parkeerterrein is geprojecteerd groeien 
drie kleinere en relatief jonge boompjes. Deze vervulleng geen relevante functie ten 
behoeve van de aanwezige flora- en fauna binnen het plangebied. Wel is het relevant dat 
de aanwezige houtsingel tussen de Kareldoormanweg en het geprojecteerde parkeerterrein 
behouden blijft. Deze is opgenomen als onderdeel van de erfsingel op de plankaart. De 
houtsingel schermt tevens het zicht op het parkeerterrein vanaf de weg af.

4.9.4 Natuurnetwerk Nederland
In figuur 15 is de ligging van de planlocatie ten opzicht van de relevante onderdelen van 
Natuurnetwerk Nederland weergegeven. Uit de figuur blijkt dat in de directe omgeving 
geen relevante onderdelen van Natuurnetwerk Nederland zijn gerealiseerd. Op een afstand 
van ongeveer 600 m loopt de ecologische verbindingszone die samenvalt met het water en 
de oevers van de Urkervaart. Op deze afstand zullen de voorgenomen activiteiten geen 
effecten veroorzaken op de functie van de ecologische verbindingszone.
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4.10 Landschappelijke inpassing

4.10.1 Bestaande situatie
In artikel 5 van het oorspronkelijke bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 zijn een aantal 
voorschriften opgenomen die relevant zijn voor de landschappelijke inpassing:
1. instandhouding van de openheid van het landschap, voor zover de gronden op de 

plankaart als "openheid van het landschap" zijn aangeduid. Het gebied waarin de 
inrichting ligt is als zodanig aangewezen;

2. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatroon;
3. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij 

behorende erfsloot, direct aansluitend aan de zijgrenzen en de achtergrens van het 
bebouwingsvlak.

ad 1) openheid landschap
De eerste voorwaarde komt sterk overeen met wat in de structuurvisie is aangegeven 
over het middengebied. Wat aan de foto in Figuur 2 opvalt is dat ondanks het relatief grote 
oppervlakte van het stallencomplex deze relatief weinig afbreuk doet aan de openheid van 
het landschap. Dit komt waarschijnlijk door de geringe bouwhoogte en de gebruikte 
kleurstelling. Aan de andere kant is het wel de vraag in hoeverre de bebouwing dan 
bijdraagt aan 'eilanden in de ruimte'. Juist een wat hoger gebouw kan meer het gevoel 
geven aan een 'eiland in de ruimte'. Ondanks dat een bouwwerk dan juist inbreuk maakt op 
de openheid, wordt de openheid dan juist meer benadrukt door het contrast wat daarmee 
ontstaat. Hier wordt verder onder punt ad 3) op ingegaan.

ad 2) verkavelingspatroon
Het gebruik van het bedrijf beperkt zich tot het erf. De verkaveling van de landerijen zijn in 
de huidige situatie overeenkomstig de oorspronkelijk opgezette verkavelingsstructuur van 
de polder.

ad 3) erfbeplanting
Op de foto in figuur 4 is te zien dat de erfbeplanting aan de noordoostelijke zijde van de 
inrichting ontbreekt. Hier is inmiddels wel weer een singel aangeplant. Het zal nog enige 
járen duren voordat deze zich zal hebben ontwikkeld tot een robuuste houtsingel. Een goed 
volgroeide houtsingel zal er aan bijdragen dat de impact van de bebouwing op de omgeving 
verder verminderd. Tevens draagt een volgroeide boomsingel bij aan 'eilanden in de 
ruimte'.

4.10.2 Gevolgen van het plan
Het plan gaat ervan uit dat de bestaande bebouwingen gehandhaafd blijven en dat er geen 
nieuwbouw plaatsvindt. In die zin verandert het landschappelijk beeld niet.

In de voorgaande paragraaf is de landschappelijke impact in de bestaande situatie 
beschreven. Hieruit blijkt wel dat de landschappelijke inpassing sterk verbeterd kan worden 
als de houtwal aan de noordoostzijde van de inrichting wordt hersteld. Dit neemt het zicht 
weg op het stallencomplex en draagt bij dat het perceel meer een eiland wordt in het open 
landschap. In Figuur 16 is een foto van de noordoostelijke zijde van het perceel 
weergegeven. De foto in figuur 13 is van 2019. In 2020 is er op de strook een nieuwe 
aanplant gedaan. Langs de bebouwing wordt een pad aangelegd dat verder door de 
erfsingel aan het zicht zal zijn onttrokken.
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Oorspronkelijk was de houtwal aan de noordoostelijke zijde dichter op de bebouwing 
gesitueerd. Dit is in paragraaf 2.2.4 reeds beschreven. Wat betreft de landschappelijke 
inpassing maakt het weinig verschil of de houtwal vlak langs de bebouwing loopt of wat 
verder van de bebouwing afstaat. Voor de aanblik is aanplant (met inachtneming vrije 
strook van 5 meter) langs de sloot wel de meest logische. De meerruimte op het terrein die 
door de verplaatsing is gerealiseerd, zal niet worden benut voor opslag of realiseren van 
bebouwing. Hierdoor heeft de erfverbreding geen impact op de landschappelijke inpassing.

Figuur 15: foto noordoostzijde perceel

In de voorschriften is bepaald dat de erfsingels aanwezig moeten zijn overeenkomstig een 
daar bijbehorend beplantingsplan.

4.10.3 Terreingebruik
Verder is van belang dat er in de nieuwe situatie geen verrommeling optreedt. Om die 
reden worden alleen inpandige stallings- en opslagvoorzieningen getroffen. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat objecten als caravans, boten en dergelijke op het open 
terrein hun plek krijgen, behoudens een kortstondiger periode van maximaal 1 dag nadat 
het object is aangevoerd of in afwachting van afvoer. In de logistiek van het bedrijf wordt 
op afspraak gewerkt. Hierdoor wordt het wegzetten en weer ophalen van de objecten 
geordend in de tijd en wordt voorkomen dat er op bepaalde momenten heel veel objecten 
tegelijk worden gebracht of worden opgehaald.

4.11 Verkeer en parkeren

4.11.1 Verkeer
Op het terrein is meer dan voldoende ruimte om veilig auto's te parkeren en om de 
parkeerplaats vanaf de in- en uitrit te bereiken. Voor het op- en afrijden van het terrein 
wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande in- en uitritten. In figuur 17 zijn de twee in- 
en uitritten weergegeven.
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Figuur 16: in- en uitritten gezien vanaf de weg

In de nieuwe situatie zal het verkeer hoofdzakelijk bestaan uit:
» vrachtwagens en tractoren in verband met laden en lossen mestsilo's;
» personenauto's klanten, waarvan bijna de helft een aanhanger of caravan voortsleept 

in verband met het te stallen object;
» personenauto's van personeel of bewoners.

In de worst case benadering voor het beoordelen van de luchtkwaliteit is uitgegaan van 100 
voertuigbewegingen op een dag, waarvan tien van vrachtwagens. In een reguliere situatie 
zullen deze aantallen bij lange na niet worden gehaald. Als wel wordt uitgegaan van de 
aantallen in de worst case berekeningen, dan zijn dit nog steeds aantallen die makkelijk 
kunnen worden afgewikkeld. Tevens is het relevant dat vrachtwagens niet achteruit de 
oprit hoeven op te rijden of omgekeerd achteruit van het erf de weg op hoeven te rijden. 
Tevens is sprake van een overzichtelijke situatie, zodat verkeer veilig de weg af of op kan 
rijden.

Voorts zullen de cliënten voor het halen en brengen van hun objecten altijd eerst een 
afspraak moeten maken. Hierdoor wordt voorkomen dat er piekmomenten zijn met een 
(te) hoge verkeersbelasting.

4.11.2 Parkeren
In de Nota parkeernormen Noordoostpolder 2016 (hierna: Nota parkeernormen) zijn in 
paragraaf 3.2 de normen weergegeven voor de hoofdfunctie werken.

Grofweg kunnen aanwezige gebouwen worden opgedeeld in de gebruiksfuncties zoals in 
tabel 2 zijn weergegeven.

De parkeernorm voor woningen in het buitengebied is gesteld op 2,4 parkeerplaatsen per 
woning.

Voor de gebouwen die bedrijfsmatig worden ingevuld gelden de normen zoals opgenomen 
in paragraaf 3.2 van de Nota Parkeernormen. De werkplaats zou kunnen vallen onder 
'bedrijf - arbeidsintensief/bezoeker extensief' met een parkeernorm van 2,4 
parkeerplaatsen per 100 m2.
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De showroom kan worden ingedeeld als 'bedrijf - arbeidsextensief/bezoekers extensief 
met een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m2.

Als paragraaf 3.2 van de Nota Parkeernormen onverkort zou worden toegepast op de 
stallings- en opslagruimte dan zou een norm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m2 moeten 
worden toegepast. Dit komt bij 14.100 m2 neer op 155,1 parkeerplaatsen. Dit staat in geen 
enkele verhouding tot de activiteiten die in de stallings- en opslagruimte plaats- vinden. De 
opslag is statisch. Dat wil zeggen dat als het object is gestald deze blijft staan tot de 
eigenaar deze op afspraak weer komt ophalen. Tussentijds kan de eigenaar niet komen om 
te klussen of anderszins iets met het object te doen. Doordat halen en brengen op afspraak 
gebeurt worden tevens de bezoekers gedoseerd en worden piekmomenten met grote 
aantallen bezoekers vermeden. Omdat sprake is van twee opslaggebouwen moet rekening 
worden gehouden met twee gelijktijdige bezoekers en vier medewerkers (twee in elke 
opslaggebouw om objecten te plaatsen of uit te halen. Dit komt neer op zes 
parkeerplaatsen. Daarom wordt voor het aantal parkeerplaatsen ten bate van de opslag- en 
stallingsruimte een beroep gedaan op de mogelijkheid om af te wijken van de Nota 
Parkeernormen. De mogelijkheid is opgenomen in artikel 4.4.1 van Parapluplan Parkeren, 
juncto paragraaf 2.3 van de Nota Parkeernormen.

In tabel 2 is het aantal benodigde parkeerplaatsen samengevat.

Tabel 2: gebruiksfuncties en aantal parkeerplaatsen
functie omvang categorie Nota 

Parkeernormen
norm aantal

woning 2 stuks 3.1 - koop vrijstaand-buitengebied 2,4 4,8
werkplaats ± 700 m2 3.2 - bedrijf arbeidsintensief/ 

bezoekers extensief - buitengebied
2,4 16,8

showroom ± 400 m2 3.2 - bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief - buitengebied

1,1 4,4

opslag- en 
stallingsruimte

± 13.000 m2 2.3 - afwijking maat
werk

6,0

TOTAAL 32

Op het terrein van de inrichting zal voorzien worden in ten minste 32 parkeerplaatsen.
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5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1.1 Vooroverleg
Op 17 april 2021 is het vooroverleg gestart met Gemeente Noordoostpolder door het 
indienen van een principeverzoek. Op 20 september 2021 heeft Gemeente 
Noordoostpolder een principebesluit genomen. Uit het principebesluit besluit blijkt dat 
gemeente onder voorwaarden in beginsel meewerkt aan het plan. Met de gestelde 
voorwaarden is in het plan zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het concept-plan is door Gemeente Noordoostpolder voorgelegd aan Provincie Flevoland. 
Met de door de provincie aangedragen aandachtspunten is zoveel mogelijk rekening 
gehouden.

Een concept van de plantoelichting is door middel van een watertoets voorgelegd aan 
Waterschap Zuiderzeeland voor advies. Per e-mail van 22 maart 2022 is door Waterschap 
Zuiderzeeland advies uitgebracht. Het advies is als bijlage 5 bij deze toelichting gevoegd. 
Het advies is gebruikt als input voor paragraaf 4.5.

5.1.2 Inspraak
Op 26 januari 2022 is een bewonersavond georganiseerd. Hiervoor zijn de bewoners 
uitgenodigd die wonen langs het deel van de Karei Doormanweg tussen de kruising met de 
Zuiderringweg en de rotonde met de Hannie Schaftweg en langs de Johannes Postweg tot 
aan de snelweg A6.

Tijdens de avond is het plan gepresenteerd. Ook in de uitnodigingsbrief is het plan kort 
omschreven. Vanuit de omwonenden is vooralsnog positief gereageerd op het plan.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Het plan maakt het mogelijk om de reeds aanwezige bebouwing rendabel in te zetten. Door 
het verhuren van opslag- en stallingsruimte worden voldoende inkomsten gegenereerd 
voor het genereren van een voldoende hoog inkomen, alsmede het onderhouden van de 
gebouwen en het bijbehorende terrein.

Er is geen exploitatieplan aan de orde op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening, omdat het plan niet voorziet in een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten. Hierdoor is het risico van een planschadeclaim, in het geval die toegekend zou 
worden aan een belanghebbende, verlegd naar de initiatiefnemer.

Pagina 32 van 33 www.omaevinamanaaer.nl



Toelichting bestemmingsplan - Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek

Bijlagenoverzicht

Bijlage 1 : inrichtingstekening

Bijlage 2 : toelichting referentiesituatie stikstof

Bijlage 3 : AERIUS-projecteffect, kenmerk S2glF9kdkiAm

Bijlage 4 : AERIUS-verschilberekening, kenmerk lRpd4SPDg3qGN

Bijlage 5 : Watertoets
a) e-mail d.d.22 maart 2022 van Waterschap Zuiderzeeland
b) Formulier met aanwijzingen
c) Luchtfoto 2013
d) Definitief wateradvies
e) Vervolg voor initiatiefnemer
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Bijlage 5a: Watertoets, e-mail 22 maart 2022

Willem Foppen | Omgeving Manager

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

Watertoets | Waterschap Zuiderzeeland <watertoets@zuiderzeeland.nl> 
dinsdag 22 maart 2022 08:27 
Willem Foppen | Omgeving Manager
Advies over aanvraag voor een Digitale Watertoets Karei Doormanweg 26-28 
Tollebeek NOP
Luchtfoto Karei Doormanweg 26 28 Tollebeek.png; opm ZZL 
vergunningintaker_samenvatting.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste heer Foppen,

Bedankt voor het gebruik van de digitale watertoets. Zoals u wellicht heeft gemerkt werkt deze nog niet geheel naar 
behoren. Hier wordt aan gewerkt. In deze email reageer ik op de concept toelichting die u ons heeft gestuurd.

Gevraagde aanvullingen/aanpassingen aan de waterparagraaf
Wij vragen nog de volgende informatie toe te voegen:
1. In het kader van de watertoets geldt de normale procedure.
2. Streefbeelden, uitgangspunten en nadere uitwerking voor de volgende onderwerpen:

a. Wateroverlast - in de bijgesloten pdf heb ik aangegeven welke informatie nog in de waterparagraaf 
opgenomen moet worden hiervoor (met geel gearceerde standaardteksten en in de opmerkingen 
aanvullende informatie). Bijgesloten ook een luchtfoto van 2013 ter bepaling van de toename in verharding 
tot heden.

b. Goed functionerend watersysteem - ook in de pdf aangegeven welke standaardtekst moet worden 
toegevoegd.

c. Goed omgaan met afvalwater - volgende tekst is ten onrechte niet in de pdf terecht gekomen maar graag 
toevoegen aan het begin van 4.5.4:

"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. Verontreiniging van het oppervlaktewater 
door afvalwater (huishoudelijk afvalwater, vervuild hemelwater en bedrijfsafvalwater) wordt 
voorkomen."

i. Ook opnemen of (bekend is of) gebruik wordt gemaakt van uitlogende bouwmaterialen voor de 
voorziene aanpassingen (van de daken).

ii. Eventueel toevoegen afvalwater van het wassen van caravans, boten, etc. (lozingsroute en evt. 
behandeling).

Vervolg voor de initiatiefnemer
De volgende aandachtspunten geef ik mee na het doornemen van de bij ons bekende informatie over de situatie ter 
plaatse:
* Voor de nertsenstal werd in het verleden een grondwaterbron gebruikt voor koeling, alleen in noodgevallen. Zal 

deze bron nog gebruikt worden in de nieuwe bedrijfsvoering? Zo niet dan kan een melding worden gedaan dat 
het gebruik is/wordt beëindigd.

* Op luchtfoto's is te zien dat de woning van no. 28 in 2013 is vernieuwd/herbouwd. Voor de woning is een 
ontheffing afgegeven voor het lozen van huishoudelijk afvalwater via een te kleine septic tank (ca. 2 m3). 
Mogelijk is de septic tank bij de renovatie/herbouw vervangen door een grotere IBA. In dat geval is hiervan nog 
geen melding gedaan.
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* T.z.t. dient een melding te worden gedaan van de wijziging van de bedrijfsactiviteiten in het kader van het 
Activiteitenbesluit. Vraag hierbij is of het mogelijk wordt om caravans, boten etc. ter plaatse te wassen. Dit 
wordt nu niet benoemd. Als dit het geval is dan moet dit meegenomen worden in de melding.

Vragen
Als bovenstaande vragen oproept kunt u reageren op deze email of mij bellen. Hopelijk kan dit nog worden 
meegenomen in de versie die voor formeel vooroverleg wordt gedeeld met ons. Zo niet, dan weet u alvast wat we 
gaan vragen via de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Waterprocedures 
(niet aanwezig op woensdagen)

Waterschap Zuiderzeeland
Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 

Postbus 229, 8200 AE Lelystad 
Tel: 0320-274 911
mob: 06-46919907

WATERSCHAP

ZUIDERZEE LAND

Kijk ook eens op onze site: www.zuiderzeeland.nl

Van: Vergunning Intaker ^oreplv(5)notifv.services.geodan.nb 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 22:33
Aan: Watertoets | Waterschap Zuiderzeeland ^atertoets(5)zuiderzeeland.nb 
Onderwerp: Aanvraag voor een Digitale Watertoets Karei Doormanweg 26-28 Tollebeek NOP 
Urgentie: Hoog

Geachte heer/mevrouw,
Er is op donderdag 10 februari 2022 om 22:32:55 een aanvraag voor een digitale watertoets ingediend 
voor een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. De aanvraag heeft 
aanvraagnummer 00003428.
Een samenvatting van de aanvraag en bijbehorende attachments zijn via onderstaande link(s) 
beschikbaar:

https://apps.geodan.nl/vergunningintaker/services/api/licenceintakes/7200c21d-6a89-41ad-aff4-
210660556564/report/af 16c201-2ce9-4c76-913b-fbdcd 169894b

https://apps.geodan.nl/vergunningintaker/services/api/licenceintakes/7200c21d-6a89-41ad-aff4-
210660556564ZreportZb896dd49-e311-4f21-a005-f2fbl4315342

https://apps.geodan.nl/vergunningintaker/services/api/licenceintakes/7200c21d-6a89-41ad-aff4-
210660556564ZreportZ33788ac2-c6ea-4181 -a87f-23186e217475

Met vriendelijke groet, 
De Digitale Watertoets
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P.S. Deze e-mail is automatisch verstuurd.
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Aanvraagformulier
Bijlage 5a: Watertoets - formulier met aanwijzingen

Aanvraag ingediend op 10-02-2022

Normale procedure in Waterschap 
Zuiderzeeland

ALGEMENE INFORMATIE

« e-mail: willem@omgevingmanager.nl 
m aanvraagnummer: 00003428
* naam aanvraag: Normale procedure
* bevoegd gezag: \Aàterschap Zuiderzeeland

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE AANVRAAG

1. \Aàt is uw naam? 
m Willem Foppen

2. \Aàt is uw emailadres?
m willem@omgevingmanager.nl

3. \Aàt is uw telefoonnummer?
. 0621960605

4. Doet u een aanvraag namens uzelf? 
* Nee

5. We is de contactpersoon van de initiatiefnemer? 
* Wllem Blom

6. Namens wie vraagt u een watertoets aan? 
a Minkfarm B.V.

7. \Aàt is het emailadres van de initiatiefnemer? 
a info@blomgroep.com

8. \Aàt is het telefoonnummer van de initiatiefnemer? 
. 0653413588

9. Is er contact geweest met de gemeente?
. Ja

10. Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente, 
a de heer E. Sahin

11. \Aàt is het emailadres van de contactpersoon? 
a e.sahin@noordoostpolder.nl

12. Is er contact geweest met het waterschap? 
a Nee

13. \Aàt is uw naam? 
a Wllem Foppen

14. \Aàt is uw emailadres?
a willem@omgevingmanager.nl
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15. \Aàt is uw telefoonnummer? 
. 0621960605

16. Doet u een aanvraag namens uzelf? 
* Nee

17. Namens wie vraagt u een watertoets aan? 
* Minkfarm BV

18. Wíe is de contactpersoon van de initiatiefnemer? 
* Willem Blom

19. Wöt is het emailadres van de initiatiefnemer?
* info@blomgroep.com

20. Wöt is het telefoonnummer van de initiatiefnemer? 
. 0653413588

21. Is er contact geweest met de gemeente? 
. Ja

22. Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente. 
* de heer E. Sahin

23. Wöt is het emailadres van de contactpersoon?
* e.sahin@noordoostpolder.nl

24. Is er contact geweest met het waterschap?
* Nee

25. Wöt is de naam van het plan?
* Toelichting Bestemmingsplan Karei Doormanweg 26-28

26. Geef een korte omschrijving van het plan.
* Ombouwen nertsenfarm naar opslag- en stallingsbedrijf

27. Wöt is het adres van het plan?
* Karei Doormanweg 26-28 Tollebeek

28. Wílt u een bijlage toevoegen van het plan? 
. Ja

29. Voeg een bijlage toe.
* bestandsnaam: 2022-02-10 CONC toelichting bestemmingsplan.pdf
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30. Wilt u nog een bijlage toevoegen? 
. Ja

31. Voeg een bijlage toe.
* bestandsnaam: 2110-15_kareldoormanweg_26-28_Sl.pdf

32. Neemt het verhard oppervlak toe?
. Ja

33. Met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak toe? 
. 1620

34. Wëlke compenserende maatregelen worden genomen bij een toename in 
verharding?

» geen

35. Is sprake van een uitbreiding of wijziging van de lozing(en)?
- Ja

36. Wbrdt geloosd in oppervlaktewater?
- Ja

37. Naam afvalwaterstroom
* afvloeiend hemelwater

38. \Aàt is de herkomst?
* hemelwater

39. \Aàt is de behandeling?

40. \Aàt is de locatie van het lozingspunt?
» sloot/bodem

41. \Aàt is de wijziging ten opzichte van de huidige situatie?
* wordt iets meer ivm toename verharding

42. Heeft u een tweede afvalwaterstroom?
- Ja

43. Naam afvalwaterstroom
* sanitair afvalwater

44. \Aàt is de herkomst?
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« toiletten/keuken

45. \Aàt is de behandeling?
* septictank

46. \Aàt is de locatie van het lozingspunt?
* sloot

47. \Aàt is de wijziging ten opzichte van de huidige situatie?

48. Heeft u een derde afvalwaterstroom? 
« Nee
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OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN IN DE CHECK IS ONDERSTAANDE NODIG:

ï. normale procedure

2. Advies geen primaire waterkeringen

3. Advies geen regionale waterkeringen

4. Advies geen overige kering

5. Advies aandachtsgebied wateroverlast en 
onvoldoende drooglegging 2050

6. Advies wateroverlast toename verharding zonder 
compensatie

7. Advies kwelwaterkwaliteit

8. Advies watersysteem
DETAILS

ï. normale procedure
Op basis van de uitgevoerde digitale watertoets volgt u de normale procedure.

Wat moet ik doen?
U dient een waterparagraaf op te nemen in uw ruimtelijke plan. Zo onderbouwt u 
een goede ruimtelijke ordening voor het omgevingsaspect water. Onderstaande 
concept-waterparagraaf kunt u gebruiken als basis. Deze vult u aan met de teksten 
van de relevante adviezen en concrete uitwerkingen voor de ontwikkeling. De 
relevante wateraspecten, zoals waterkeringen, rioolwaterzuiveringen en 
oppervlaktewater, neemt u ook op in de verbeelding en/of in de regels van het
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ruimtelijk plan. In de loop van 2021 wordt de digitale watertoets nog 
geoptimaliseerd om u een beter resultaat te geven.

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.

Concept waterparagraaf normale procedure
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 watertoets procedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen 
waterschapsbelang, de korte procedure en de normale procedure. Wëlke procedure 
gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de 
waterhuishouding. De procedure geen waterschapsbelang en de korte procedure 
zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de 
waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal 
doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met 
relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve 
betrokkenheid van VWterschap Zuiderzeeland nodig.

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

KRW
De Europese Kaderrichtlijn \Aàter (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling 
het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand voor alle 
oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en herstellen van alle 
grondwaterlichamen (verbinding infiltratie- en kwelgebieden). Door de inrichting van 
watergangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische toestand verbeterd 
worden. De KRW heeft het streven om emissies naar oppervlakte- en grondwater 
terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van grondwater in evenwicht worden 
gebracht met de aanvulling van het grondwater.
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Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht 
over het toekomstige waterbeleid in Nederland. Een andere aanpak in het licht van 
verwachte ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag en 
rivierwaterafvoer en verdergaande bodemdaling is noodzakelijk. De adviezen van de 
commissie staan in het rapport Anders omgaan met water, \Aàterbeleid voor de 
21ste eeuw (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet 
krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw 
worden twee principes(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer 
geïntroduceerd: vasthouden, bergen en afvoeren schoonhouden, scheiden en 
zuiveren

Waterwet
De \Aàterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat 
uit een achttal wetten die zijn samengevoegd tot één wet. De Waterwet stelt 
integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering' centraal. De 
verantwoordelijkheden in het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer van Rijk, 
provincie, waterschappen en gemeenten zijn in de \Aàterwet helderder vastgelegd. 
De voornaamste veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een 
verbeterde doorwerking van water in andere beleidsterreinen, met name het 
ruimtelijke domein.
Op grond van o.m. de Waterwet is voor gemeenten, naast het inzamelen en 
transporteren van vrijkomend stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor 
het afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het inzamelen en transporteren 
van relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan worden 
uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. 
Het ‘gebiedseigen water' wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, 
vastgehouden en geborgen in aanwezig stedelijk water en/of retentiestroken. Het 
bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot (water)overlast 
voor de woonomgeving. Tot slot heeft de gemeente een watertaak 
waterhuishoudkundige maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van 
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming(en) zoveel mogelijk 
te voorkomen ofte beperken. In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, 
onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel en niet mag bij 
waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken). De 
waterschapsverordening vervangt de Keur bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

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

Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzee land
Het \Aàterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), 
doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen 
met gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking 
op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende 
water) en het thema water en ruimte. Hierbij gaat het om reguliere 
werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van 
afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen."

Waar moet ik op letten?
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 | 
\Aàterschap Zuiderzeeland https://www.zuiderzeeland.nl/verqunninqen

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op: 
https://qeo-zzl.opendata.arcqis.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 \Aàtertoets? Laat het ons weten per 
e-mail: watertoets@zuiderzeeland.nl of telefonisch: 0320-274 911. Waterschap 
Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad https://www.zuiderzeeland.nl
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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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3. 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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4. 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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5. Advies aandachtsgebied wateroverlast en 
onvoldoende drooglegging 2050
Het plangebied ligt in een aandachtsgebied voor wateroverlast en onvoldoende 
drooglegging.

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 (gedeeltelijk) gelegen binnen een aandachtsgebied voor 
wateroverlast. In gebieden waar bodemdaling nu of in de toekomst tot geringe 
drooglegging leidt, verdient het de voorkeur bij de aanleg afdoende maatregelen te 
nemen om de effecten van die geringe drooglegging tegen te gaan.
Vut aan: vermeld hier het resultaat van het vooroverleg met het waterschap inzake 
wateroverlast in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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e. 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. «cVul 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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7. Advies kwelwaterkwaliteit
Aandachtspunten ligging in gebied met slechte kwel.

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

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

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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s. 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. Wíj 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 feítelijke 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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Bijlage 5c: Watertoets, luchtfoto 2013



DATUM
1 augustus 2022

BEHANDELD DOOR
I. Gorlee
DIRECT NUMMER

06-46 91 99 07

WATERSCHAP

ZUIDERZEE LAND

UW WATERSCHAP

Gemeente Noordoostpolder
dhr. E. Sahin
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

ONDERWERP

definitief wateradvies 
ontwerpbestemmings- 
plan Landelijk gebied, 
Karei Doormanweg 26- 
28 Tollebeek
ONS ZAAKNUMMER

WPAD-00692

REGISTRATIENUMMER

WPAD-586589736-43

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

12 juli 2022

UW KENMERK

NL.IMR0.0171BP0071
1-ON01
VERZONDEN

Geachte heer Sahin,

Op 12 juli 2022 ontvingen wij uw verzoek om advies. U wilt advies over het 
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 
Tollebeek. In deze brief geven wij ons definitieve advies in het kader van de 
watertoets.

Voor het plan geldt de normale procedure
Het bestemmingsplan regelt het wijzigen van de geldende bestemming voor 
het ombouwen van een nertsenfarm naar een opslag- en stallingsbedrijf. In het 
kader van de watertoets is de normale procedure van toepassing.

Geen adviesverzoek inzake formeel vooroverleg ontvangen
Per abuis is het plan niet voor formeel vooroverleg aan ons gestuurd. U heeft 
toegezegd dat het bestemmingsplan pas wordt vastgesteld als wij een positief 
wateradvies geven op een aangepaste waterparagraaf.

Positief wateradvies
Deze brief betreft een positief wateradvies als de aangepaste waterparagraaf 
wordt opgenomen in het vast te stellen bestemmingsplan.

Op 29 juli ontvingen wij de definitieve aangepaste waterparagraaf via de 
adviseur van de initiatiefnemer. Onze opmerkingen in de brief van 26 juli 2022 
(kenmerk WPAD-586589736-23) zijn naar tevredenheid verwerkt in deze 
aangepaste waterparagraaf.

De gewenste ontwikkeling heeft gevolgen voor de waterhuishouding en 
waterstaatswerken. De beleidsthema's Voldoende water en Schoon water zijn 
van toepassing. De waterparagraaf beschrijft de relevante streefbeelden, 
uitgangspunten en randvoorwaarden, aangevuld met een concrete uitwerking 
van de gevolgen voor de waterhuishouding.

Vervolg voor initiatiefnemer
Wij vragen u de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor de 
planontwikkeling diverse meldings- en/of vergunningplichten bestaan voor 
handelingen in of nabij het watersysteem. Hiervoor verwijzen wij naar de 
bijlage bij deze brief.

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



Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD00692. Het telefoonnummer is 06 4691 9907 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies 
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,
Elektronisch ondertekend 
J.P. Borneman 
op 01-08-2022

mevrouw ing. J.P. Borneman.

ONS KENMERK

TSTREPSTOR-1389404533-39 2/2



Bijlage: Vervolg voor de initiatiefnemer

Onderwerp: Meldingen en/of vergunningen
Ombouw nertsenfarm naar opslag- en stallingsbedrijf Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek 

Datum: 1-08-2022

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

WATERSCHAP |

ZUIDERZEE
WATERSCHAP I

ERZEE LAND

UW WATERSCHAP

Werkzaamheden/activiteiten Wet-Zregelgeving Proceduretermijn

Waterstaatswerken

Dempen en graven oppervlaktewater/alternatieve 
berging
Compensatie netto toename verharding
Evt. Leggen kabels en leidingen k 10 m van 
watergang

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

8 weken

Aanleggen nieuw lozingspunt(en) hemelwater in 
talud watergang

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

4 weken

Grondwater

mogelijk: uitvoeren bronnering tijdens civieltechnische werken, dit betreft:
Onttrekken van grondwater vergunning- of meldplicht1 op basis van de 

Waterwet en de Keur Waterschap 
Zuiderzeeland 2017 COLOĴ

4 of 8 weken

Lozen van grondwater meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM) of vergunningplicht1 op 
basis van de Waterwet COLOĴ

4 of 8 weken

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

meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM)

4 weken

1 Afhankelijk van het debiet geldt een meld- of vergunningplicht

Advies opbarstrisico en/of aansniiden van Pleistoceen zandpakket
Op basis van een indicatief onderzoek is het plangebied gelegen in een gebied met een grotendeels groot risico op opbarsten van de grond bij ontgraving. 
Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op bodeminstabiliteit. Wij adviseren de 
initiatiefnemer om te overwegen een (vervolg)onderzoek uit te voeren naar het opbarstrisico ter plaatse, als wordt overgegaan op het ontgraven van 
grond.

Informatie procedures
Op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het Omgevingsloket online (OLO, www.omaevinasloket.nn vind u informatie 
omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding. AIM-meldingen dient u in via de Activiteitenbesluit Internet Module 
(AIM) op www.aimonline.nl. Bepaalde meldingen inzake de Keur kunt u ook indienen via het webformulier op de website van het waterschap. Meerdere 
meldingen en/of aanvragen kunt u mogelijk combineren. Informeer hierover bij het team Waterprocedures.

Z.O.Z.



Voor hulp omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding neemt u contact op met het team Waterprocedures 
e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06 1132 4178, b.g.g. 0320 274 911.



SITUATIE 1:2500 Bijlage 1: inrichtingstekening

Karei Doormanweg
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Bijlage 2: toelichting referentiesituatie stikstof
Adres
Het Spijk 18E 
8321WT Urk
Telefoon
0527 - 680 870
E-mail
info@omgevingmanager.nl

MEMO
aan 
van
afschrift 
opdrachtgever 
onderwerp 
betreft 
projectnr. 
datum

Inleiding
De nertsenfarm aan Karei Doormanweg 26 en 28 te Tollebeek wordt omgebouwd naar een 
opslag- en stallingsbedrijf voor caravans e.d. Een bestaande mestsilo blijft in gebruik als 
opslagvoorziening voor mest. Ten bate van het vast te stellen bestemmingsplan is berekend 
of in de nieuwe situatie de inrichting nog depositie van stikstof veroorzaakt in daarvoor 
gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. In deze memo is een toelichting gegeven op 
de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de depositieberekeningen.

Gewenste situatie
Stikstofbronnen
Het bedrijf heeft na uitbreiding de volgende relevante emissiebronnen van stikstof:

» aan- en afrijdend verkeer;
» mobiele werktuigen;
» stookinstallaties;
» opslag van mest in een silo.

IBAN
NL62SNSB 0898 7801 87
BTW

Lezers van dit dossier NL0016559826B27
Willem Foppen, Omgeving Manager K.v.K.

56318618

Minkfarm B.V.
Stikstofdepositie opslag- en stallingsbedrijf Karei Doormanweg 26 en 28 
toelichting op depositieberekening 
514-2101 
15 februari 2022

Omgevingmanager

Aan- en afriidend verkeer
In tabel 1 zijn de vervoersbewegingen van het aan- en afrijdend verkeer aangegeven. Een 
vervoersbeweging is de beweging die samenhangt met de aankomst of het vertrek van een 
voertuig. Er is worst-case uitgegaan van gemiddeld 100 vervoersbewegingen per dag, 
waarvan 10 bewegingen met vrachtwagens. De vrachtwagens zijn onderverdeel in 
middelzwaar en lichtverkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat van de 10 bewegingen er 4 zijn 
van middelzwaar vrachtverkeer en 6 zwaar vrachtverkeer. Deze aantallen zijn toereikend 
voor het laten functioneren van het opslag- en stallingsbedrijf alsmede de bevoorrading en 
ontlading van de mestsilo. Het werkelijke aantal zal waarschijnlijk gemiddeld genomen een 
stuk lager liggen.



Tabel 1: Aantal vervoersbewegingen in de reguliere bedrijfssituatie
Type voertuig Aantal/etmaal
Zwaar vrachtverkeer 6
Middelzwaar vrachtverkeer 4
Licht verkeer (personenauto's) 90

Voor het aan en afrijden van het verkeer zijn lijnbronnen opgenomen. Er is rekening mee 
gehouden dat de helft vanaf de Domineesweg/Zuidwesterringweg de Karei Doormanweg 
oprijdt richting de het perceel en de andere helft vanaf de Hannie Schaftweg of de 
Randweg bij Emmeloord. De gekozen trace's zijn terug te zien in de AERIUS-berekening.

Mobiele werktuigen
Ten bate van het verplaatsen van caravans of andere goederen zal gebruik worden 
gemaakt van mobiele werktuigen. Deze zullen hoofdzakelijk of volledig zijn uitgerust met 
elektrische voorstuwing. Worst-case is er toch gerekend met 1 mobiel werktuig van een 
middelgrote omvang die rijdt op diesel gedurende 1 uur per dag, waarbij het werktuig 
gedurende 300 dagen per jaar wordt gebruikt.
Voor het mobiele werktuig is een vlakbron opgenomen die het open terrein aan de 
voorzijde van de inrichting beslaat.

Stookinstallaties
Binnen de inrichting zijn stookinstallaties aanwezig voor verwarming van de twee woningen 
en bedrijfsruimtes. De opslagruimtes zijn onverwamd.

Voor de verwarming is uitgegaan van een verbruik van 7.500 m3 aardgasequivalenten. Met 
behulp van een Excelrekentool is het verbruik van gas omgerekend in uitstoot NOx, waarbij 
voor de uitstoot van NOx is uitgegaan van de emissienorm van NOx/ m3 verbrandingsgas, 
zoals die is opgenomen in het Activiteitenbesluit (70 mg/m3).

De uitmondingen van de stookinstallatie komen bovendaks uit. Per woning is een 
emissiepunt opgenomen en in de werkplaats. Per emissiepunt is gerekend met 2 kg NOx.

De resultaten van de rekentool zijn weergegeven in figuur 1.
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Rekentool berekening NOx vanuit aardgasverbruik

aardgas in m3: 7.500 m3 Vul aardgasverbruik in op hetgroend vak. Daarna worden
de rekenresultaten in de blauwe vakken weergegeven

Fs i: 66.545 m^/jaar
Emissie NO,^ 5 kg/jaar

Uitgangspunten:
F^F3[xVit* (21/(21-0,))
Fs: standaarddebiet (mVj) van droog rookgas bij een standaard zuurstofconcentratie 
Fbr: brandstofverbruik (mVj)
V.t: stoīchiometrische droog rookgasvolume ĮmVm3)
21: zuurstofcontratie in droge lucht (BZ)
Os: de zuurstofconcentratie betrokken op droog rookgas

Flet stoichīometrīsche rookgasvolume voor de verbranding van aardgas bedraagt bij 
benadering:
Va s 0,199 + 0,234 x stookwaarde van aardgas (MJ/m3).
stookwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m3. V.t n 0,199 + 0,234 x 31,65 n 7,6051 m3 

Emissie NO„(kgZjaar) = Fsx emissienorm (mg/m3) x 106

Figuur 1: berekening uitstoot NOx stookinstallaties 

Mestsilo
De emissie van mest uit een silo zal met name worden bepaald door het emitterend 
oppervlak van de mest. De silo heeft een diameter van 25 meter. Dit komt neer op een 
oppervlakte van 491 m2.
In een notitie van de provincie Drenthe van juli 2021 is beschreven hoe bij mestsilo's op 
basis van de oppervlakte de emissie berekend kan worden. In de praktijk zal in de silo 
rundveemest of varkensmest worden opgeslagen. Bij rundveemest bedraagt de 
gemiddelde emissie 235 mg/h/m2 en bij varkensmest 407 mg/h/m2. Als de opslag is 
afgedekt mag ervan uit worden gegaan dat dit de emissie met 8S0Zo reduceert.
De ammoniakemissie kan dan als volgt worden uitgerekend:
Emissie in kg NEh/jaar = emitterend oppervlak (m2) x gemiddelde emissie (kg/h) x 24 x 
aantal gebruiksdagen x percentage dat uit de silo ontsnapt {150Zo).
In de berekening is ervan uitgegaan dat worst case alleen varkensmest wordt opgeslagen. 
Tevens is ervan uitgegaan dat in de mestsilo jaarrond mest is opgeslagen.
De emissie bedraagt dan: 491 m2 x 0,000407 kg/mVh x 24 h x 365 dagen x 150Zo = 262,6 kg. 

Projecteffect
Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat de hoogste depositie 0,02 mol stikstof per 
hectare per jaar bedraagt. Dit is het geval op de Weerribben en op de Rottige Meenthe 8i 
Brandemeer. Op de gebieden De Wieden, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en 
Rijntakken bedraagt de depositie ten hoogste 0,01 mol stikstof per hectare per jaar.
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Bestaande rechten

Referentiedata
Voor de rechten zijn de vergunningen bepalend die van kracht zijn (geweest) vanaf de 
aanwijsdata van de Natura 2000-gebieden die voor vermesting en verzuring gevoelige 
habitats hebben. De meest verre datum waarmee rekening gehouden met worden is 10 
juni 1994. Deze datum is relevant voor o.a. Weeribben. Daarnaast kunnen de volgende 
referentiedata relevant zijn:

» 24 maart 2000 (o.a. Wieden)
» 7 december 2004 (o.a. Rottige Meenthe 8i Brandemeer)

Omdat Weeribben in de invloedssfeer ligt van de inrichting, zal in ieder geval terug 
gekeken moeten worden tot 10 juni 1994.
Voor de rechten is de kleinst vergunde situatie van toepassing zoals die heeft gegolden 
vanaf de referentiedatum.

Vergunninghistorie
In tabel 2 is een overzicht gegeven van vergunningen zoals die vanaf 1994 hebben 
gegolden.
Tabel 2: vergunningshistorie Karei Doormanweg 26-28

emissiefactor emissie
(kg NH3/ emissie (kg vergund (kg

vergunning diercategorie aantal dierplts/ jaar NFh/jaar) NH3)

uitbreiden/wijzigen, d.d. 
17-11-1987, kenm. 87-29 Hl.l fokteven 1.000,00 0,58 580,00 580,00

revisie, d.d. 26-6-1995, 
kenm. 95-15

H1.2 Fokteven BB
94.02.013 2.500,00 0,25 625,00

729,35

A6.100 vleesstieren 2,00 5,30 10,60
BI.100 schapen 45,00 0,70 31,50
Cl.100 geiten 5,00 1,90 9,50
12.100 konijnen 5,00 0,20 1,00
E2.100 kippen 10,00 0,32 3,15
KI.100 paarden 6,00 5,00 30,00
K3.100 pony's 6,00 3,10 18,60

uitbreiden/wijzigen, d.d. 
14-07-1998, kenm. 97- 
059

H1.2 Fokteven BB
94.02.013 12.000,00 0,25 3.000,00

3.049,40BI.100 schapen 30,00 0,70 21,00
KI.100 paarden > 3j 4,00 5,00 20,00
K2.100 paarden < 3j 4,00 2,10 8,40

besluit 8.19 Wm, d.d.24- 
06-2003, kenm. V03-010

H1.2 Fokteven BB
94.02.013 12.000,00 0,25 3.000,00 3.000,00

Uit tabel blijkt dat de op 17 november 1987 verleende vergunning de kleinst vergunde 
situatie betreft. Deze vergunning is bepalend voor de bestaande rechten.

Pagina 4 van 5 www.omgevingmanager.nl



berekening depositie referentiesituatie
De diergegevens van de vergunning 17 november 1987 zijn ingevoerd in AERIUS. Daarvoor 
is een emissiepunt gekozen die overeenkomt met het middelpunt van de stallen, zoals die 
in de vergunning waren voorzien. Bij een stal voor het houden van nertsen verloopt de 
emissie diffuus vanuit de stallen omdat er geen sprake is van mechanische ventilatie. De 
emissie vindt hierdoor verspreid plaats vanuit de raamopeningen van de stallen. Door uit 
te gaan van het middelpunt van de stal, wordt op die manier de gemiddelde situatie 
benaderd.

Proiecteffect en saldering
Met het rekenmodel AERIUS is berekend in hoeverre de bestaande rechten toereikend 
zijn om de stikstofedepositie te salderen. Uit de berekening blijkt dat per saldo de 
depositie op geen enkel punt toeneemt ten opzichte van de reeds vergunde rechten.

Om inzichtelijk te hebben welke depositie in de gewenste situatie wordt veroorzaakt is 
tevens een AERIUS-berekening uitgevoerd van het projecteffect. Uit de berekening blijkt 
dat de depositie van stikstof op een kwetsbaar habitattype in een Natura 2000-gebied ten 
hoogste 0,02 mol/ha/jaar bedraagt. Dit is het geval op de Natura 2000-gebieden 
Weerribben en Rottige Meenthe 8i Brandemeer.

Conclusie
In de gewenste situatie neemt de depositie aan stikstof op voor verzuring of vermesting 
gevoelige habitats af. Hierdoor heeft het plan geen negatieve gevolgen voor de natuur in 
Natura 2000-gebieden.
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Bijlage 3: stikstofberekening projecteffect

Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoeren 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of 
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de 
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel 
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk 
Datum berekening 
Rekenconfiguratie

Totale emissie 
Situatie 1 - Beoogd

Resultaten 
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 
Grootste toename van depositie 
Grootste afname van depositie

Minkfarm BV
Karei Doormanweg 26-28,
8309PATollebeek

bestemmingsplan stalling/opslag
Beoogde situatie, met jaarrond mestopslag in silo

S2glF9kdkiAm
10 februari 2022,14:41
Wnb-rekengrid

Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx
2022 0,3 ton/j «0,1 ton/j

Hoogste depositie Hexagon Gebied
2.182,02 mol/ha/j 6566573 De Wieden
2.553,47 ha
0,00 ha
0,02 mol/ha/j
0,00 mol/ha/j

S2glF9kdkiAm (10 februari 2022) 2/7



Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie
NH3

Emissie
NOx

Mobiele werktuigen ļ Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning ļ 
Utiliteitsvoertuig <0,l ton/j c 0,1 ton/j

Wonen en Werken ļ Woningen ļ Stookinstallatie nr. 28 - c 0,1 ton/j

Wonen en Werken ļ Woningen ļ Stookinstallatie nr26 - < 0,1 ton/j

Industrie | Overig ļ Stookinstallatie werkplaats - c 0,1 ton/j

Landbouw ļ Mestopslagļ Mestsilo 0,3 ton/j -

ļpà Verkeersnetwerk <0,l ton/j < 0,1 ton/j
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)
Totaal 2.553,47 2.182,02 2.553,47 0,02 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Weerribben
(34) 1.477,52 2.090,63 1.477,52 0,02 0,00 0,00

Rottige
MeentheÄ
Brandemeer
(18)

265,52 1.816,91 265,52 0,02 0,00 0,00

De Wieden 
(35) 809,58 2.182,02 809,58 0,01 0,00 0,00

Uiterwaarden
Zwarte Water 
en Vecht (36)

0,57 1.775,66 0,57 0,01 0,00 0,00

Rijntakken
(38) 0,28 2.118,68 0,28 0,01 0,00 0,00
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Situatie 1, Rekenjaar2022

Mobiele werktuigen ļ Bouw, Industrieën Delfstoffenwinning

Naam Utiliteitsvoertuig NOx
NH3

« 0,1 ton/j 
« 0,1 ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue Stof
verbruik

Emissie

mobiel
werktuig

Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot6L 
cilinderinhoud) op diesel

undefined l/j 300 u/j NOx c0,l
ton/j

NH3 <0,l
ton/j

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Stookinstallatie nr. Uittreedhoogte 8,0 m NOx
28 Warmteinhoud 0.000 MW

Locatie 176869,521500
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Stookinstallatie nr Uittreedhoogte 8,0 m NOx
26 Warmteinhoud 0.000 MW

Locatie 176912,521530
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Industrie | Overig

Naam Stookinstallatie Uittreedhoogte 8,0 m NOx
werkplaats Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie 176930,521559
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Standaard Profiel 

Industrie

« 0,1 ton/j

« 0,1 ton/j

« 0,1 ton/j

Landbouw ļ Mestopslag

Naam Mestsilo Uittreedhoogte 5.0 m
Locatie 176805,521661 Warmteinhoud 0.000 MW
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

NH3 0,3 ton/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 
verleend, zijn voorbehouden.
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.0.2-20220128-2eee9c6138
Database versie 202!L2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/
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Bijlage 4: stikstof verschilberekening
Projectberekening

AERIUS'
CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoeren 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of 
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de 
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel 
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk 
Datum berekening 
Rekenconfiguratie

Totale emissie 
Situatie 1 - Referentie 
Situatie 1 - Beoogd

Resultaten 
Situatie 1 - Referentie 
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 
Grootste toename van depositie 
Grootste afname van depositie

Minkfarm Valburg B.V.
Karei Doormanweg 26-28,
8309PATollebeek

rechten beschikking 17-1987
Depositie vanaf 10 juni 1994 tot 14 juli 1998 vergeleken 
met depositie in aangevraagde situatie

Rpd4SPDg3qGN 
10 februari 2022,14:51 
Wnb-rekengrid

Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx
2022 0,6 ton/j -
2022 0,3 ton/j « 0,1 ton/j

Hoogste depositie Hexagon Gebied
2.182,04 mol/ha/j 6566573 De Wieden
2.182,02 mol/ha/j 6566573 De Wieden
0,00 ha 
2.548,08 ha 
0,00 mol/ha/j 
0,02 mol/ha/j
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH3 Emissie NOx

Landbouw ļ Stalemissies ļ Bron 1 O,6ton7j -
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie
NH3

Emissie
NOx

Mobiele werktuigen ļ Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning ļ 
Utiliteitsvoertuig <0,l ton/j cO.lton/j

Wonen en Werken ļ Woningen ļ Stookinstallatie nr. 28 - cO.lton/j

Wonen en Werken ļ Woningen ļ Stookinstallatie nr26 - c 0,1 ton/j

Industrie | Overig ļ Stookinstallatie werkplaats - c 0,1 ton/j

Landbouw ļ Mestopslagļ Mestsilo 0,3 ton/j -

ļpà Verkeersnetwerk <0,l ton/j < 0,1 ton/j
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn 
Niet bepaald

f
f9

Grootste afname van depositie 

Grootste toename van depositie 

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Totaal 2.548,08 2.181,99 0,00 0,00 2.548,08 0,02

Per gebied Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Weerribben
(34) 1.477,52 2.090,60 0,00 0,00 1.477,52 0,02

De Wieden 
(35) 804,19 2.181,99 0,00 0,00 804,19 0,02

Rottige
Meentheà
Brandemeer
(18)

265,52 1.816,88 0,00 0,00 265,52 0,01

Uiterwaarden
Zwarte Water 
en Vecht (36)

0,57 1.775,64 0,00 0,00 0,57 0,01

Rijntakken
ľìO\ 0,28 2.118,67 0,00 0,00 0,28 0,01
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1, Rekenjaar2022

Landbouw ļ Stalemissies

Naam Bronl Uittreedhoogte 1,5 m NH3 0,6torVj
Locatie 176889,521578 Warmteinhoud 0.000 MW
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Diersoort RAV-code- Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

Hl.l - open mestopslag onder de
^ kooi (Pelsdieren; nertsen, per Overig 1000 NH3 0,58 - 0,6tonZj

fokteef)
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Situatie 1, Rekenjaar2022

Mobiele werktuigen ļ Bouw, Industrieën Delfstoffenwinning

Naam Utiliteitsvoertuig NOx
NH3

« 0,1 ton/j 
« 0,1 ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue Stof
verbruik

Emissie

mobiel
werktuig

Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot6L 
cilinderinhoud) op diesel

undefined l/j 300 u/j NOx c0,l
ton/j

NH3 <0,l
ton/j

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Stookinstallatie nr. Uittreedhoogte 8,0 m NOx
28 Warmteinhoud 0.000 MW

Locatie 176869,521500
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Stookinstallatie nr Uittreedhoogte 8,0 m NOx
26 Warmteinhoud 0.000 MW

Locatie 176912,521530
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Industrie | Overig

Naam Stookinstallatie Uittreedhoogte 8,0 m NOx
werkplaats Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie 176930,521559
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Standaard Profiel 

Industrie

« 0,1 ton/j

« 0,1 ton/j

« 0,1 ton/j

Landbouw ļ Mestopslag

Naam Mestsilo Uittreedhoogte 5.0 m
Locatie 176805,521661 Warmteinhoud 0.000 MW
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

NH3 0,3 ton/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 
verleend, zijn voorbehouden.
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.0.2-20220128-2eee9c6138
Database versie 202!L2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/
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En kei bestemming
I I Bedrijf
Bouwvlak
i i Bouwvlak
Functieaanduiding
111 bedrijfswoning
111 specifieke vorm van bedrijf - opslag 
111 specifieke vorm van bedrijf - stalling en opslag

Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 Tollebeek
Gemeente Noordoostpolder
NL.IMR0.0171.BP00711-VA01
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