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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

In het noordoosten van de kern Emmeloord, aan de Professor te Veenstraat 25, bevindt zich een zorglocatie
van Triade-Vitree (hierna initiatiefnemer). Initiatiefnemer is voornemens elders in de kern Emmeloord een
nieuwe locatie te ontwikkelen. De gemeente Noordoostpolder heeft aangeven onder voorwaarden aan deze
nieuwe ontwikkeling mee te willen werken. Deze voorwaarde is dat de huidige locatie (Professor ter
Veenstraat 25) wordt ontdaan van de maatschappelijke bestemming en wordt herbestemd naar een flexibele
woonbestemming voor maximaal 16 woningen. Op deze wijze wordt voorkomen dat er te veel
maatschappelijk vastgoed ontstaat in Emmeloord en krijgt de locatie een duurzaam toekomstperspectief.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische vertaling van het voornemen. In dit
bestemmingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 'een goede ruimtelijke
ordening' en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt aan de Professor ter Veenstraat 25 in het noordoosten van de kern Emmeloord. De ligging
van het plangebied in Emmeloord en de directe omgeving wordt weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1

1.3

Ligging van het plangebied (Bron: PDOK)

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Emmeloord, Prof. ter Veenstraat" bestaat uit de volgende stukken:
^
^

verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00699-VS01) en een renvooi;
regels.

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een
toelichting en bijhorende bijlagen. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de
daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het
bestemmingsplan.
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1.4

Huidige planologische situatie

1.4.1

Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost' en het
bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren', welke respectievelijk op 24 maart 2011 en 8 juli 2019 door de
gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder zijn vastgesteld.
In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de planverbeelding opgenomen. Het plangebied heeft een
maatschappelijke bestemming en is op de afbeelding indicatief aangegeven met de rode omlijning.

Afbeelding 1.2

1.4.2

Uitsnede bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost' (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Beschrijving bestemmingen

De gronden in het plangebied zijn bestemd als 'Maatschappelijk' met bijbehorend bouwvlak. Binnen het
bouwvlak geldt de maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte: 6 m'. Hierna wordt deze bestemming
nader beschreven.
Maatschappelijk
Gronden met de bestemming 'Maatschappelijk zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen,
kunstwerken en evenementen en de hierbij behorende:
^

gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar onder niet begrepen;
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^
^
•
•
•
•
•

1.4.3

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
andere-werken;
terreinen;
watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
parkeervoorzieningen.

Strijdigheid

Op grond van het geldende bestemmingplan is het niet toegestaan om de gronden te gebruiken en te
bebouwen ten behoeve van de functie 'wonen'. Door middel van voorliggende bestemmingsplanherziening
wordt de bestemming van de gronden gewijzigd naar een woonbestemming voor maximaal 16 woningen.
Hiermee wordt tevens voorzien in de voorwaarde van de gemeente Noordoostpolder, in die zin dat de
maatschappelijke bestemming van deze locatie wordt onttrokken.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.
Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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Hoofdstuk 2
2.1

Huidige situatie

Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis

De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. Emmeloord fungeert als
centrumplaats, omringd (op fietsafstand) door de 10 zogenaamde groendorpen: Bant, Creil, Ens, Espel,
Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Sinds 1962 is de Noordoostpolder een
zelfstandige gemeente. Het karakter van de gemeente is sterk agrarisch.
De ruimtelijke structuur van de polder wordt mede bepaald door de volgende elementen:
^
^
^
^
^

boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische ruimte;
ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg;
radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt;
hiërarchische en concentrische opbouw;
verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300 m x 800 m).

Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is ontworpen als eenheid, waarbij landschap,
stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van één integraal ontwerp. Hierdoor heeft de
Noordoostpolder een hoge mate van ruimtelijke samenhang en architectonische uniformiteit. Vanwege het
integrale ontwerp en de gaafheid van het landschap zijn de Noordoostpolder en Urk in de voormalige Rijksnota
Belvedère gerangschikt onder de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden in Nederland.
De Noordoostpolder kan gekarakteriseerd worden als concentrisch op verschillende niveaus. De vorm is
daarbij steeds aangepast aan de topografie, de agrarische bedrijfsvoering, de civiele techniek, de gewenste
afstand tussen de dorpen en de centrale plaats Emmeloord. Gebruikmakend van onder andere de theorieën
van de Duitse sociaal-geograaf W. Christaller (centrale plaatsentheorie) werd een hiërarchisch model
ontwikkeld ten aanzien van de plaats en de functies van de nederzettingen. De wisselwerking tussen een
concentrische opbouw, de hiërarchie, modulaire opbouw en de ondergrond/omgeving, het zogenaamde
'polderidioom' is sterk bepalend geweest voor de inrichting van de Noordoostpolder.
Van 1937 tot 1942 werd de Noordoostpolder (met daarin de eilanden Urk en Schokland) met een omvang van
circa 48.000 hectare ingepolderd. De ontwikkeling van de polder (zowel de ontwatering als de inrichting) is
geheel door de rijksoverheid tot stand gekomen.
Emmeloord is de hoofdplaats en tevens de grootste kern van de gemeente Noordoostpolder.

2.2

Huidige situatie plangebied en omgeving

Het plangebied ligt in het noordoosten van de kern Emmeloord. De ruimtelijke structuur van het plangebied
wordt voornamelijk bepaald door woonbebouwing ten noorden, oosten en zuiden en de maatschappelijke
bebouwing van het Zuyderzee Lyceum en Zuyderzee College ten westen. Verder ten noorden bevinden zich in
een groene setting de sportvoorzieningen van de stad onder andere bestaande uit sportvelden, een zwembad,
atletiekbaan en tennisbaan.
De Boslaan, ten westen van het plangebied, is tevens een belangrijke ruimtelijke structuurdrager. Het
plangebied wordt verder begrensd door de Professor ter Veenstraat ten zuiden en de Hendric Stevinlaan ten
westen. Direct grenzend aan de noordzijde bevindt zich de reeds vermelde woonbebouwing. Het plangebied is
voor een groot deel bebouwd met aan elkaar geschakelde bouwvolumes die tezamen een woonzorginstelling
vormen.
In afbeelding 2.1 is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie van het plangebied. De rode contour
betreft een indicatieve weergave van de begrenzing van het plangebied. In afbeelding 2.2 is een straatbeeld
gezien vanaf de kruising Hendric Stevinlaan/Professor ter Veenstraat weergegeven.
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Afbeelding 2.1

Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron: PDOK)

Afbeelding 2.2

Straatbeeld huidige situatie plangebied (Bron: Google Streetview)
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Hoofdstuk 3
3.1

Planbeschrijving

Gewenste ontwikkeling

Zoals in hoofdstuk 1 reeds aangegeven is initiatiefnemer voornemens elders in de kern Emmeloord een
nieuwe zorglocatie te ontwikkelen. De gemeente Noordoostpolder heeft aangeven hieraan mee te willen
werken onder de voorwaarde dat de locatie Professor ter Veenstraat 25 wordt ontdaan van de
maatschappelijke bestemming en wordt herbestemd naar een flexibele woonbestemming. De gemeente
Noordoostpolder ziet gelet op de omvang en stedenbouwkundige uitgangspunten van de omgeving op deze
plek maximaal 16 woningen landen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een maximale variant met gestapelde
woningen (2 bouwlagen van ieder 8 woningen). Een variant met uitsluitend 8 grondgebonden woningen is
eveneens een optie. Voorwaarde voor het daadwerkelijk aantal te realiseren woningen is dat wordt voorzien
in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Met de herbestemming van het plangebied wordt voorkomen dat er te veel maatschappelijk vastgoed
ontstaat in Emmeloord en krijgt het plangebied een in de wijk passende functie met een duurzaam
toekomstperspectief.
Voor de bouwmogelijkheden van de gewenste woningen is aangesloten bij de bouwmogelijkheden van de
naastgelegen woningen, zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan. De diepte van het hierbij
behorende bouwvlak bedraagt 12 meter en de minimum en maximum goothoogte betreft respectievelijk 5 en
6 meter. Gelet op deze inkadering zijn nadere eisen aan beeldkwaliteit niet noodzakelijk.

3.2

Verkeer ä parkeren

3.2.1

Parkeren

3.2.1.1 Algemeen
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Noordoostpolder heeft in de 'Nota Parkeernormen
Noordoostpolder 2016' parkeernormen en voorwaarden aan parkeervoorzieningen opgenomen.

3.2.1.2 Berekening parkeerbehoefte
Op basis van de parkeernormennota behoort de kern Emmeloord. Voor Emmeloord bebouwde kom wordt een
stedelijkheidsgraad van 'matig stedelijk' gehanteerd. Het plangebied ligt in de stedelijke zone 'rest bebouwde
kom'.
In voorliggend geval wordt, zoals reeds vermeld, uitgegaan van een maximale variant van 16 gestapelde
woningen of een variant met 8 grondgebonden woningen in een rij. Voor een gestapelde woning geldt een
parkeernorm van 1,4 (koop, etage, midden) per woning. Voor grondgebonden woning geldt een parkeernorm
van 1,5 (koop, tussen/hoek) per woning. In onderstaande tabel is de gemiddelde parkeerbehoefte per
planvariant weergegeven.
Variant

Parkeernorm per woning

Totale parkeerbehoefte

16 gestapelde woningen

1,4

22,4

8 grondgebonden woningen

1,5

12
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Het parkeren dient binnen het plangebied te worden opgelost. Door qua diepte van het bouwvlak aan te
sluiten bij de woningen in de directe omgeving blijft er achter de woningen ruimte voor parkeergelegenheid. In
afbeelding 3.1 is dit weergeven op een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan. De
daadwerkelijke parkeeroplossing dient nader te worden uitgewerkt afhankelijk van de nadere planuitwerking.
Op voorhand worden er geen belemmeringen verwacht.

3.2.2

Verkeer

3.2.2.1 Algemeen
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de extra verkeersgeneratie die ontstaat
door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren' (publicatie 381,
december 2018) van het CROW kan de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend worden. Het CROW
ontwikkelt en publiceert kennis op onder andere het gebied van verkeer en parkeren. Specifiek voor
verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Toekomstbestendig parkeren' opgesteld. Deze
kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn
landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot
het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens wordt opgemerkt
dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de
bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd.

3.2.2.2 Verkeersgeneratie
In de Nota Parkeernormen is, zoals reeds vermeld, aangeven dat de gemeente Noordoostpolder qua
stedelijkheidsgraad - in zijn geheel- in de categorie 'matig stedelijk' ligt.
Voor de ontwikkeling wordt uitgegaan van de dezelfde uitgangspunten als bij het aspect parkeren:
^
»

twee varianten: 1) 16 gestapelde woningen 2) 8 grondgebonden woningen
Verstedelijkingsgraad: matig stedelijk (bron: 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016');
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^

Stedelijke zone: rest bebouwde kom.

De gemiddelde verkeersgeneratie voor één gestapelde woning bedraagt op basis van de opgesomde
uitgangspunten 5,6 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Voor 16 gestapelde woningen bedraagt de
verkeersgeneratie daarmee 89,6 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.
De gemiddelde verkeersgeneratie voor één tussen/hoekwoning bedraagt op basis van de opgesomde
uitgangspunten 7,1 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Voor 8 woningen van dit type bedraagt de
verkeersgeneratie 56,8 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.
Opgemerkt wordt dat de verkeersgeneratie van de huidige maatschappelijke functie komt te vervallen. De
toename zal daarom per saldo minder zijn dan de reeds vermelde aantallen.

3.2.2.3 Ontsluiting
Het verkeer vanuit het plangebied wordt ontsloten via de bestaande wegenstructuur. Deze is van voldoende
capaciteit om de extra verkeersbewegingen veilig en vlot af te wikkelen.

3.2.3

Conclusie

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

Beleidskader

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

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

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

4.1.1.2 Vier prioriteiten
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten.
1.

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd
de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050
heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze
ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de
ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor
het hoofdenergiesysteem op nationale schaal.
2.

Duurzaam economisch groeipotentieel

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende
landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of
life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en
circulair.
3.

Sterke en gezonde steden en regio's

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit
vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze
van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit
en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt
gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio's geborgd.
4.

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

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

4.1.1.3 Afwegingsprincipes
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:
1.

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

2.

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

3.

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

4.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat
om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam,
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, Natuur Netwerk 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.

4.1.3

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR: voorganger van de NOVI) is de ladder voor duurzame
verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
stedelijke ontwikkeling: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'
Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).
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4.1.4

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen
rijksbelangen zoals opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie.
De Ladder is van toepassing op woningbouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Bij het bepalen of en hoe de Ladder moet worden toegepast, zijn de volgende vragen van
belang:
Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling?
Er is geen ondergrens bepaald voor wat een 'stedelijke ontwikkeling' is. Op basis van jurisprudentie blijkt dat
de vraag of sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van die
ontwikkeling, in relatie tot de omgeving. Voor wonen geldt, dat voor woningbouwlocaties vanaf twaalf
woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is.
^
^

11 woningen geen nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921)
12 woningen wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953).

In voorliggend geval is sprake van een woningbouwontwikkeling waarmee maximaal 16 woningen worden
toegevoegd. Het plan moet daarmee aangemerkt worden als een stedelijke ontwikkeling.
Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?
Wanneer sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling', moet de toelichting van het bestemmingsplan een
beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet
worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang
van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen.
Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een
goede indicatie. De 'ladder' verplicht niet in alle gevallen tot regionale afstemming. Op basis van de aard en de
omvang van het woningbouwplan moet bepaald worden of regionale afstemming nodig is. Bij kleinschalige
ontwikkelingen die geen gemeentegrens overstijgend effect hebben, is bovengemeentelijke afstemming niet
nodig.
De woningmarkt in de gemeente Noordoostpolder is redelijk gesloten. Er zijn vooral verhuisbewegingen
binnen de gemeentegrenzen. Het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling beperkt zich
daarom ook tot de gemeentegrenzen.
Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?
De behoefte bij een woonplan wordt bepaald door de confrontatie van de lange termijn prognose van de
vraag naar woningen, met het woningaanbod in de bestaande plancapaciteit om in die vraag te voorzien. In
veel provincies en regio's zijn prognosemodellen beschikbaar die bruikbaar zijn om de behoefte te bepalen.
Naast kwantitatieve aspecten, kunnen ook kwalitatieve aspecten een rol spelen bij de beschrijving van de
behoefte. Bij woningen kan daarbij vooral worden gedacht aan specifieke woontypen, wooncategorieën en
woonmilieus.
In de gemeente Noordoostpolder is er een overschot aan harde plancapaciteit voor woningbouw. Dit komt
met name door de aanwezigheid van uitwerkingsplichten op enkele grootschalige uitleglocaties rond
Emmeloord en de dorpen. De gemeente onderkent dit probleem en bereidt (in de vorm van twee
bestemmingsplannen) concrete stappen voor om het overschot terug te brengen tot binnen aanvaardbare
marges (zie: paragraaf 4.3.2.3). Dat gebeurt in nauw overleg met Provincie Flevoland. Onderdeel van de
oplossing is het plaatsen van de uitwerkingsbevoegdheden op de grotere uitleglocaties achter een 'dubbele
laddertoets'. Voor de overige grotere uitwerkingsgebieden is dit gebeurd in 'Facetbestemmingsplan
Toevoegen Laddertoets'. Uitgangspunt is bouwen naar behoefte.
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Onderdeel van de 'Woonvisie Noordoostpolder 2.0; Vernieuwing van binnenuit' van de gemeente
Noordoostpolder is het woningbouwprogramma. In dit programma wordt uitgegaan van een toevoeging van
gemiddeld 75 woningen per jaar in de periode 2012 t/m 2022 voor de gemeente Noordoospolder. Hierbij
wordt in de woonvisie uitgegaan van gemiddeld 60 woningen per jaar voor de kern Emmeloord en 15 voor de
overige dorpen.
De bevolkingsprognose (2016) geeft aan dat er nog steeds groei is doordat de gezinsverdunning doorzet. Het
aantal huishoudens zal de komende jaren toenemen van 18.964 nu naar 19.800 in 2029. Dit betekent een
toename van 50-60 huishoudens, dus 50- 60 woningen per jaar, wat overeenkomt met hetgeen in de
woonvisie al eerder werd aangegeven.
De wijk Emmelhage is de enige grote uitleglocatie in Emmeloord en vangt daarmee de hierboven aangegeven
behoefte grotendeels af. Gelet op de snelheid waarmee fase 2a volloopt lijkt de behoefte in de praktijk
overigens substantieel groter te zijn dan de hierboven genoemde aantallen. Vanuit het Rijk worden
gemeenten aangespoord om te bouwen. Met voorliggend bestemmingsplan voor maximaal 16 woningen
wordt in het binnenstedelijk gebied van Emmeloord een kleinschalige bijdrage geleverd aan deze nationale
opgave.
De woonvisie is opgesteld gedurende de economische crisis, inmiddels is het economisch tij omgeslagen en is
er sprake van woningnood. De gemeente Noordoostpolder werkt aan een nieuwe woonvisie die beter inspeelt
op de huidige marktomstandigheden. Een belangrijke conclusie die op grond van het onderzoek ter
voorbereiding van de nieuwe woonvisie reeds getrokken kan worden is dat er een substantiële vraag is naar
kleinere grondgebonden woningen voor met name senioren. Wanneer dergelijke woningen gebouwd worden
wordt een verhuisstroom in gang gezet, waar vooral gezinnen en starters van profiteren. De mogelijke invulling
van het plangebied met rijwoningen of gestapelde woningen geven invulling aan deze vraag. Een andere
conclusie die bij de voorbereiding van de nieuwe woonvisie is getrokken is dat er extra aandacht nodig is voor
wonen met zorg.
Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?
Als de woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied, dan
wordt voldaan aan de Ladder. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en ook de
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'. In
voorliggend geval ligt het plangebied in bestaand stedelijk gebied.
Conclusie
Gelet op het vorenstaande wordt gesteld dat er sprake is van een actuele behoefte aan de in het plan
opgenomen bouwmogelijkheden voor woningen en een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied.
Hiermee voldoet het voorliggende plan aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Omgevingsvisie FlevolandStraks

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

Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving),
Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).
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Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. Zowel
voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de
strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat
om de volgende opgaven:
^
^
^
^

Duurzame Energie
Regionale Kracht
Circulaire Economie
Landbouw: Meerdere Smaken

4.2.1.2 Toetsing
De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het herontwikkelen van een bestaande zorglocatie binnen het
bestaand stedelijk gebied van de stad Emmeloord. Het betreft daarmee een inbreidingslocatie waarmee
invulling wordt gegeven aan de lokale woningbehoefte. Gelet op vorenstaande sluit het voornemen goed aan
bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek 'Het Verhaal van Flevoland').

4.2.2

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

4.2.2.1 Algemeen
In de komende jaren treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke
provincie beschikken over een Omgevingsvisie, een of meer programma's en een Omgevingsverordening. Het
op 27 februari 2019 door de Provinciale Staten van de provincie Flevoland vastgestelde Omgevingsprogramma
Flevoland vindt haar grondslag dan ook in de Omgevingswet. Daarnaast is de grondslag te vinden in diverse
vigerende wetten, zoals de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet
natuurbescherming. Het Omgevingsprogramma omvat daarmee de op dit moment verplichte plannen: het
milieubeleidsplan, het regionale waterplan en het verkeer- en vervoersplan.
In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Hierin is in hoofdlijnen de
strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven.
In dit (eerste) Omgevingsprogramma Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen
in één programma dat digitaal beschikbaar is. Met de vaststelling van het Omgevingsprogramma is dan ook
een groot aantal beleidsnota's komen te vervallen Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact
beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd.
De provincie streeft ernaar om dit programma jaarlijks te actualiseren en waar nodig aan te vullen met overig
provinciaal beleid. Zo kunnen in volgende versies onderwerpen worden toegevoegd die betrekking hebben op
bijvoorbeeld economisch of sociaal beleid. Ook kunnen programma's worden toegevoegd met een meer
gebiedsgebonden of thematische aanpak.
In voorliggend geval is met name hoofdstuk 1 'Ruimte' van het Omgevingsprogramma van belang.

4.2.2.2 Ruimte
Algemeen
Het belangrijkste doel van de provincie is een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. Daarbij
moet verstedelijking worden ingepast in een hoogwaardig landschap en passen bij de gerealiseerde en de
geplande infrastructuur. Aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe omgeving maken Flevoland
concurrerend met andere gebieden. Er is sprake van overloop uit de drukke, dure Randstad naar een ruimer,
goedkoper Flevoland (push factor). Ook kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van Flevoland
(pull factor).
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De provincie wil verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken en deze deels zelf ter hand nemen,
samen met partners. De provincie is bereid om ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende
regio's onvoldoende ruimte is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners
binnen en buiten het gebied biedt de provincie zicht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die
het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
Stedelijk gebied
De projectlocatie maakt binnen het thema 'Ruimte' onderdeel uit van het 'Stedelijk gebied' zoals hieronder te
zien is in afbeelding 4.1. Het plangebied is indicatief met rode omlijning weergegeven.

Het verstedelijkingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid maakt behoud
en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving mogelijk. Het gaat hierbij om efficiënt ruimtegebruik,
kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor
voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen.
Nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied. Dit
ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming rondom belangrijke
vervoerknooppunten.
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Het provinciale bundelingsbeleid is gebaseerd op enkele principes waarvan onderstaande in voorliggend geval
het meest van belang zijn:
^
^
^

De specifieke ruimtelijke kwaliteiten van steden en dorpen worden benut door de kwaliteit van deze
kenmerken te behouden en te versterken.
Stedelijke uitbreiding moet aansluiten bij bestaande ruimtelijke structuren, zodat de vitaliteit van de
kernen wordt ondersteund.
De omvang van nieuwe ruimte voor wonen, werken en voorzieningen moet in verhouding staan tot
de grootte van de kern en de positie ervan in de stedelijke en groen-blauwe hoofdstructuur.

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij het provinciale bundelingsbeleid vertalen in lokaal beleid en in
concrete (ruimtelijke) plannen.
Verstedelijking (wonen)
In de afgelopen decennia is in Flevoland onvoldoende gedifferentieerd gebouwd. De nadruk lag op ruime
eengezinswoningen. Hoewel Flevoland een opvangtaak voor andere delen van Nederland behoudt, komt de
woningbehoefte van de huidige inwoners steeds nadrukkelijker op de voorgrond te staan. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van ouderen, alleenstaanden en starters, omdat de
bestaande woningvoorraad daar onvoldoende aan tegemoet komt.
Naast de bouw van nieuwe woningen wordt kwaliteitsbehoud van de bestaande woningvoorraad steeds
belangrijker. Een deel van het bebouwde gebied is toe aan herstructurering. Vooral in oudere wijken moeten
de bestaande woningvoorraad en de zorginfrastructuur worden aangepast. De combinatie van
uitbreidingsopgave en herstructureringsopgave biedt de mogelijkheid om in te spelen op de veranderende,
meer gedifferentieerde behoefte aan woningen en andere functies.
Kernpunten zijn onder meer:
^
^
^

Huisvesting voor kleinere huishoudens;
voldoen aan de behoefte aan goedkopere betaalbare (huur-)woningen voor starters, statushouders
en andere groepen met een krappe beurs;
differentiatie van woonmilieus.

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'
Het voorliggende plan voldoet aan het door de provincie voorgestane zorgvuldige ruimtegebruik en
herstructurering waarbij nieuwe bebouwing in eerste aanleg wordt geconcentreerd in het bestaand bebouwd
gebied.
Daarnaast wordt met het bestemmingsplan de ingezet op een passend woningaanbod voor de lokale
behoefte. Zo worden er betaalbare grondgebonden als gestapelde woningen mogelijk gemaakt.
Het voornemen is dan ook in overeenstemming met het 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'.

4.2.3

Omgevingsverordening Provincie Flevoland

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

4.2.3.2 Toetsing initiatief aan de omgevingsverordening.
In geval van voorgenomen ontwikkeling zijn geen artikelen/instructie-regels uit de omgevingsverordening van
belang. Het betreft een binnenstedelijke locatie waar zich geen provinciale belangen voordoen.
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4.2.4

Toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het
provinciaal beleid.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

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

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen
De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke wonen leefomgeving en
daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente
zet in op een afwisselend woningaanbod en voegt bijzondere woonmilieus toe, zoals in de Wellerwaard. Er zijn
mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en woningen in vrijkomende agrarische bebouwing. De
aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of
transformeren).
Vernieuwen van binnenuit
De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat (nieuwe) inwoners kunnen kiezen uit verschillende
woonmilieus en dat tijdelijke inwoners adequaat en legaal gehuisvest kunnen worden. Er wordt daarom
gestreefd naar een gevarieerde woningvoorraad waar ruimte is voor diverse leeftijds-, huishoudens- en
inkomensgroepen. De unieke kwaliteiten die het wonen in de polder aangenaam maken, wil men hierbij
benutten voor de bestaande bewoners, waaronder jongeren/starters en senioren, maar ook om nieuwkomers
naar de gemeente te trekken.
De onzekerheid op de woningmarkt en de afnemende woningbehoefte maakt een zorgvuldige, stapsgewijze
ontwikkeling noodzakelijk. Het accent ligt op vernieuwing van binnenuit, op inbreiding in plaats van alleen
maar uitbreiding. De (grotere) nieuwe woningbouwlocaties in de dorpen en Emmeloord worden niet in één
keer ontwikkeld, maar steeds gedoseerd en gefaseerd in kleine afrondbare eenheden.
Het plangebied is op de structuurvisie-themakaart 'Bevolking en wonen' zijn aangeduid als 'Bestaand
woongebied'.
Flexibiliteit is het sleutelwoord. Per locatie/gebied wordt bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'
In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige inbreiding binnen het bestaand stedelijk gebied
(vernieuwing van binnenuit). Het plangebied ondergaat een transformatie van zorglocatie naar woonlocatie
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voor starters/senioren. Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de
'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'.

4.3.2

Woonvisie Noordoostpolder 2020: kansen grijpen

4.3.2.1 Algemeen
De gemeenteraad heeft in 2020 een nieuwe woonvisie vastgesteld. De woonvisie heeft als subtitel "kansen
grijpen" en dat is precies wat de gemeente wil gaan doen. De gemeente wil de vraag van vandaag
beantwoorden en tegelijkertijd inspelen op de toekomst. En wil een gemeente blijven waar het goed wonen is.
Dat betekent dat de gemeente inspeelt op de markt en ruimte bieden voor experimenten en nieuwe
woonvormen. Dit draagt bij aan de variatie in het woonaanbod, waardoor Noordoostpolder voor meer
mensen aantrekkelijker wordt. Mensen die een band hebben met Noordoostpolder geeft de gemeente de
ruimte om te blijven en te komen. Zowel in Emmeloord als in de dorpen.

4.3.2.2 Kwantitatieve behoefte
Uitgangspunt voor de programmering is de bevolkingsprognose van de gemeente. Tegelijk is het beeld dat de
groei hoger uit kan vallen. De ambitie van de gemeente is dan ook om aan die grotere behoefte te voldoen.
Dat betekent dat er een flexibele programmering is, waarbij een jaarlijkse bijstelling van prognose en planning
nodig is. Het doel is om meerjarig te voldoen aan de kwantitatieve behoefte die wordt afgeleid van de
huishoudensprognose. Dat betekent dat er de komende 10 jaar in ieder geval de ruimte is om 1000 woningen
toe te voegen. Dat aantal staat los van de intentie van de provincie Flevoland om in het kader van het project
"Flevoland bouwt voor Nederland" in de provincie tot 2050 100.000 woningen extra te bouwen. Momenteel
wordt onderzocht welke bijdrage de gemeente Noordoostpolder daaraan kan leveren. Het is cruciaal steeds
zowel in Emmeloord als in de dorpen de ontwikkelruimte beschikbaar te hebben om aan de vraag te voldoen.
Er zijn geen harde cijfers per kern om zo de programmering flexibel te houden en in te kunnen spelen op de
behoefte.

4.3.2.3 Kwalitatieve behoefte
De kwalitatieve woningprogrammering kent drie invalshoeken:
1.
2.
3.

De vraag en tekorten van vandaag.
De behoefte van morgen.
Zelfstandige kwaliteitsdoelstellingen.

Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt gekeken naar inbreidingsmogelijkheden, transformatie van
bestaand vastgoed en uitbreiding.
De inzet van de woonvisie is om de vraag en tekorten van vandaag op te lossen door een op doorstroming
gericht seniorenprogramma dat invulling geeft aan de behoefte van morgen. Het doel is om zowel in
Emmeloord als in de kernen een dergelijk programma te realiseren. Het gaat daarbij om huur- én
koopwoningen, appartementen én grondgebonden woningen. Een dergelijk programma kan door
doorstroming ruimte scheppen voor starters en andere groepen.

4.3.2.4 Betaalbaarheid
De basisstrategie is om door het stimuleren van doorstroming de betaalbare woningen in de voorraad
beschikbaar te krijgen voor de groepen die daaraan behoefte hebben. Bijvoorbeeld door het toevoegen van
seniorenwoningen kunnen betaalbare woningen in de bestaande voorraad beschikbaar komen.
Als de doorstroming niet voldoende op gang komt, moeten er andere maatregelen genomen worden om
woningen beschikbaar te krijgen voor bijvoorbeeld starters. Hierbij kan gedacht worden aan een
middenhuurprogramma, levensloopgeschikte woningen die nu voor starters zijn, maar straks voor senioren.
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Daarnaast is het doel om voor de groepen die tussen de sociale huurmarkt en de koopmarkt vallen, te komen
tot een nieuw middenhuurprogramma.

4.3.2.5 Duurzaamheid
Landelijk doel is om in 2050 een energie neutrale woningvoorraad te hebben. De gemeente heeft daarbij als
subdoelstellingen de betaalbaarheid van het wonen én de kwaliteit van de bestaande voorraad. Vooral in de
goedkopere delen van de koopvoorraad ligt hier een belangrijke opgave.
De komende jaren moet op gebiedsniveau invulling worden gegeven aan deze doelstelling. Vooruitlopend
daarop is het doel te leren van experimenten en met die experimenten ook draagvlak onder de bevolking te
creëren.
Bijzonder aandachtspunt is dat de verwachting dat op het moment dat de strategie voor de energietransitie in
een afrondende fase komt daar de nieuwe opgave van de circulaire transitie overheen komt. De oplossingen
voor de energietransitie kunnen strijdig zijn met die van circulair bouwen. Parallel zijn er ook de opgaven van
de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het doel is om tijdig met de nieuwe opgaven rekening te houden in het
formuleren van de strategieën.

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Noordoostpolder
Binnen het plangebied liggen mogelijkheden voor betaalbare grondgebonden of gestapelde woningen geschikt
voor de starters, senioren en eenpersoonshuishoudens. Vanuit ouderen is er de wens om zolang mogelijk in
hun eigen woning/woonomgeving te kunnen blijven wonen.
Een verschuiving van woningbezit kan hieraan bijdragen. Gelet op de huidige marktomstandigheden zullen er
snel kopers gevonden worden voor eventueel vrijkomende woningen.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is verder aangegeven dat transformeren, herstructureren en inbreiden de
voorrang krijgen om in te spelen op veranderende woonwensen. Het voorliggende bestemmingsplan is bewust
flexibel opgesteld om optimaal invulling te kunnen geven aan actuele woonwensen in Emmeloord.
Geconcludeerd wordt dat voorliggende woningbouwontwikkeling past binnen de kaders van de gemeentelijke
woonvisie 2020 en de actuele uitgangspunten zoals verwoord in het Coalitieakkoord 2018-2022.

4.3.3

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016

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

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

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:
1.
2.
3.
4.

de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel,
Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
Nagele en Schokland in zijn geheel;
het landelijk gebied.

Uit de volgende uitsnede van de welstandsgebiedenkaart blijkt dat het plangebied (blauwe omlijning) in een
gebied ligt waar welstandseisen gelden.
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Afbeelding 4.3

Uitsnede welstandsgebiedenkaart Welstandnota (Bron: gemeente Noordoostpolder)

4.3.3.2 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder
Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan is nog geen concreet plan voor de locatie in ontwikkeling.
Het bouwplan voor deze locatie zal te zijner tijd moeten worden opgesteld conform de welstandseisen en
moet worden beoordeeld door de welstandscommissie.

4.3.4

Duurzaamheidsvisie Noordoostpolder

4.3.4.1 Algemeen
In haar duurzaamheidsvisie streeft de gemeente Noordoostpolder naar energieneutraliteit in 2030. De
gemeente focust daarnaast op inzet van schone energie.
Energiegebruik en -besparing in woningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het energiegebruik
door woningen bedraagt ongeveer 16'^ van het totale energiegebruik in Noordoostpolder.
Landelijke eisen
Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het
Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale woningen vanaf 2021. Het beleid is erop gericht
dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijnaenergieneutraal. De eis wordt vanaf 2020 op andere wijze bepaald, maar komt ongeveer overeen met een EPC
van 0,2.
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Op 3 april 2018 is een aanpassing van de Gaswet in werking getreden waardoor de gasaansluitplicht is komen
te vervallen. Dit betekent dat geen omgevingsvergunningen meer mogen worden afgegeven voor nieuwbouw
die aangesloten wordt op een gasnet. Deze regeling geldt voor omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 1
juli 2018.
Een gemeente kan een ontheffing verlenen waardoor toch op het gasnet aangesloten mag worden. Dit kan
echter alleen in uitzonderlijke situaties waarbij grote maatschappelijke effecten ontstaan door het niet
aansluiten op gas.
Aangezien voor de geplande woningen technische oplossingen beschikbaar en financieel haalbaar zijn voor
aardgasloos wonen, verleent de gemeente voor deze locatie geen ontheffing.

4.3.4.2 Toetsing initiatief aan Duurzaamheidsvisie Noordoostpolder
Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan is nog geen concreet plan voor de locatie in ontwikkeling.
De woningen zullen conform de wet gasloos worden gebouwd en zullen voldoen aan de actuele bouwbesluit
eisen.

4.3.5

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

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

Milieu- en omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie
& cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage.

5.1

Geluid (Wet geluidhinder)

5.1.1

Algemeen

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

5.1.2

Situatie plangebied

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

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

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai
Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied ligt. In tabel 1
worden de wettelijke geluidszones weergegeven.
Aantal rijstroken
1 of 2
3 of 4
5 of meer

Stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

Buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m

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

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.
Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen
de zone gelegen woning(en).

BJZ.nu

Ruimtelijke plannen en advies

24

Bestemmingsplan "Emmeloord, Prof. ter Veenstraat"

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

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

Het feit dat voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een
goede ruimtelijke ordening'.
Het voornemen voorziet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten (woningen) binnen een
bestaande woonwijk van Emmeloord. In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich uitsluitend 30
km/uur- wegen. Het betreffen woonstraten met lage verkeersintensiteiten, waardoor geen relevante
geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai te verwachten is. Verwacht wordt dan ook dat ter plaatse
van de nieuwe woningen aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. Er is
daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai.
Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is niet noodzakelijk.

5.1.3

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.2

Bodemkwaliteit

5.2.1

Algemeen

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

5.2.2

Situatie plangebied

In voorliggend geval heeft het plangebied reeds een maatschappelijke bestemming voor maatschappelijke
voorzieningen. Volgens het geldende bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost' vallen hieronder alsmede
zorginstellingen en aan zorg gerelateerd woonvormen voor bewoners en begeleiders. De voorgenomen
herontwikkeling voorziet niet in een gevoeligere functie dan de functie die op dit moment reeds planologisch
is toegestaan. Verder ligt het plangebied in een woonwijk waar geen bodembedreigende activiteiten
plaatsvinden. Een bodemonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

5.2.3

Conclusie

Het aspect 'bodem' vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
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In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
^
^

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende
mate' is gedefinieerd als 3'^ van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
^
^
^

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

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2

Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden als een project dat "niet in
betekenende mate bijdraagt" aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan gezien aard en
omvang zeker aan te merken als een project dat "niet in betekenende mate bijdraagt" aan
luchtverontreiniging.
Tot slot wordt geconcludeerd dat met deze ontwikkeling geen gevoelige bestemming in het kader het Besluit
gevoelige bestemmingen wordt gerealiseerd.

5.3.3

Conclusie

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.
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5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

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

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

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

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

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het
plaatsgebonden en het groepsrisico.

5.4.2

Situatie in en bij het plangebied

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

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:
^
^
^
^

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Ten oosten op circa 900 meter van het plangebied bevindt zich de snelweg A6. Deze snelweg behoort tot het
Basisnet wegtraject: A6 knooppint Emmeloord - afrit 15 (De Munt). Voor dit wegtraject geldt geen plasbrand
aandachtsgebied. Verder ligt het groepsrisicoplafond op 74 meter. Gelet op de ruimte afstand tot het
plangebied is een nadere verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk.

5.4.3

Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van
externe veiligheid.
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5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

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

5.5.2

Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige
woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Het plangebied is gelegen in de kern Emmeloord. Rondom de locatie liggen woningen, maatschappelijke
functies (onderwijsinstellingen) en sportfuncties. Het gebied kan daarom worden aangemerkt met het
omgevingstype 'gemengd gebied'.
Milieucategorie

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied

1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

5.5.3

Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG-uitgave 'Bedrijven
en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.
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Hierbij spelen twee vragen een rol:
1.
2.

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

5.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
Woonfuncties zijn niet aan te merken als milieubelastende functies en zijn daarom niet van negatieve invloed
op het woon- en leefklimaat van omliggende woonfuncties.

5.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven aantasten. De functie 'wonen' is namelijk aan te
merken als milieugevoelige functie.
Zoals hiervoor reeds aangegeven liggen rondom het plangebied hinder veroorzakende functies in de vorm van
onderwijsinstellingen en sportvoorzieningen. Geurhinder veroorzakende functies zoals veehouderijen liggen
op grote afstand buiten de kern Emmeloord en worden hier buiten beschouwing gelaten.
In de onderstaande tabel worden milieubelastende activiteiten/functies benoemd, welke zijn gelegen in de
nabijheid van het plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie
(maximaal) wordt gerekend, welke richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en het
bestemmingsvlak van de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke minimale afstand
hiertussen bedraagt (eventueel per fase).
Functie

Categorie

Richtafstand gemengd
gebied

Daadwerkelijke afstand
tussen
bestemmingsvlakken (circa)

Maatschappelijk (onderwijsinstelling)
Professor ter Veenstraat 6
Maatschappelijk (onderwijsinstelling)
Professor ter Veenstraat 5
Sport (openlucht ijsbaan)
Hendric Stevinlaan
Sport (parkeerterrein)
Boslaan
Sport (sportcentrum)
Boslaan 28

2

10 meter voor geluid

20 meter

2

10 meter voor geluid

25 meter

4.2

200 meter voor geluid

55 meter

2

30 meter voor geluid

80 meter

3.1

30 meter voor geluid

150 meter

In voorliggend geval wordt aan de richtafstanden voldaan, met uitzondering van de openluchtijsbaan. Hierbij
wordt opgemerkt dat het geen permanente ijsbaan betreft, maar een ijsbaan die uitsluitend in koude winters
met voldoende natuurijs wordt gebruikt. Verder is er sprake van tussenliggende woonbebouwing aan de
Hendric Stevinlaan. Gelet op het beperkte gebruik van de ijsbaan en de afschermende werking van
tussenliggende bebouwing wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.5.4

Conclusie

Het aspect milieuzonering vorm geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
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5.6

Ecologie

5.6.1

Algemeen

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

5.6.2

Gebiedsbescherming

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

5.6.2.2 Natura 2000-gebieden
In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ.
Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden
'IJsselmeer' en 'Ketelmeer ä Vossemeer' liggen op een afstand van circa 11 kilometer.
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
Gelet op de forse onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde.
Naast directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op
kwetsbare habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Gelet op de kleinschalige aard en omvang van de
ontwikkeling (maximaal 16 woningen) en de grote afstand tot de Natura 2000-gebied wordt geen
stikstofdepositie op deze gebieden verwacht. Deze conclusie kan worden gesterkt met het feit dat voor
omvangrijkere woningbouwprojecten (ca. 150 woningen) ter plaatse van nieuwbouwwijk Emmelhage
stikstofonderzoek is uitgevoerd met de uitkomst dat er geen sprake was van stikstofdepositie op natura 200
gebieden.
5.6.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
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Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN ligt op circa 600 meter afstand ten oosten van het
plangebied buiten de kern Emmeloord. Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect op de kernkwaliteiten en de omgevingscondities van het Natuurnetwerk Nederland.

5.6.3

Soortenbescherming

5.6.3.1 Algemeen
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.
In voorliggend geval Alcedo natuurprojecten ter plaatse van het plangebied een quickscan flora en fauna
uitgevoerd. Hierna worden de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek beknopt samengevat.
Voor de volledige onderzoeksrapportage wordt verwezen naar bijlage 1 van deze toelichting.

5.6.3.2 Resultaten quickscan flora en fauna
Op basis van de quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:
^
^
^
^
^

Op de onderzochte locatie is het voorkomen van middels de Wnb beschermde diersoorten niet direct
aangetoond;
Het kan echter niet worden uitgesloten dat er ter plaatse geen vaste verblijfplaatsen van gewone
dwergvleermuis of laatvlieger aanwezig zijn;
Soortgericht vervolgonderzoek volgens vleermuisprotocol is noodzakelijk;
De voorgenomen plannen hebben geen invloed op het aangrenzende Natuurnetwerk Flevoland en/of
de gunstige staat van instandhouding van wettelijk beschermde plant- en diersoorten;
Het aanvragen van een ontheffing inzake de Wnb is niet noodzakelijk.

Op basis van deze quickscan wordt geadviseerd een vervolgonderzoek uit te voeren volgens het
vleermuisprotocol 2017 voor de soorten gewone dwergvleermuis en laatvlieger.

5.6.4

Conclusie

De ontwikkeling heeft geen negatieve effecten op beschermde gebieden. Nader onderzoek naar de
dwergvleermuis en laatvlieger is noodzakelijk. Op dit moment zijn echter nog geen concrete plannen voor het
plangebied gemaakt. Een ecologisch onderzoek naar vleermuizen heeft een beperkte houdbaarheidsdatum.
Om die reden is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de
regels van dit plan.

5.7

Archeologie ä Cultuurhistorie

5.7.1

Archeologie

5.7.1.1 Algemeen
Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
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5.7.1.2 Situatie plangebied
De gemeenteraad van Noordoostpolder beschikt over een archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart. Op basis van de archeologische verwachtingskaart beschikt het plangebied over een lage
archeologische verwachtingswaarde. Doorvertaald naar de archeologische beleidsadvieskaart houdt dit in dat
met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse geen beperkingen gelden. Een archeologisch
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

5.7.2

Cultuurhistorie

5.7.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
"een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden" dient te bevatten.

5.7.2.2 Situatie plangebied
Op basis van cultuurhistorische waardenkaart Flevoland en het gemeentelijke beleidsstuk 'Erfgoed in de
gemeente Noordoostpolder, blijkt dat zich binnen het plangebied cultuurhistorische waarden bevinden. In de
directe omgeving van het plangebied komen eveneens geen monumenten of cultuurhistorische waarden voor
die in relatie tot voorliggend plan relevant zijn.

5.7.3

Conclusie

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

5.8

Besluit milieueffectrapportage

5.8.1

Algemeen

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

^

^

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet
natuurbescherming nodig is.
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd.
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Als voor de activiteit eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan
is sprake van 'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit
geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.beoordeling gehanteerd.

5.8.2

Situatie plangebied

5.8.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming
Het plangebied ligt op grote afstand van Natura 2000-gebied (ca. 11 kilometer). In paragraaf 5.6 is reeds
geconcludeerd dat gelet op de grote onderlinge afstand directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.)
en indirecte hinder als gevolg van stikstofdepositie niet aan de orde. Van een aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied is geen sprake. Een passende beoordeling op basis
van artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming is in verband met deze ontwikkeling dan ook niet
noodzakelijk. Er is daarom geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet
milieubeheer.

5.8.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r.
Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen en vormt daarmee een
besluit in het kader van het besluit me.r.
In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is er mogelijk sprake van een activiteit die is opgenomen in
onderdeel D van het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject'. Het voornemen betreft een transformatie van een bestaand woonerf met één woning,
naar een erf met twee woningen. Het betreft een fysieke ontwikkeling met mogelijke milieugevolgen.
Zekerheidshalve wordt getoetst of er sprake is van een m.e.r-beoordelingsplicht. Hiervan is sprake van indien
de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:
1.
2.
3.

een oppervlakte van 100 hectare of meer,
een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij een aaneengesloten
gebied en 2.000 of meer woningen. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer
ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten
geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.
Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2.000 of meer woningen) wordt
vergeleken met de omvang van de ontwikkeling (het realiseren van maximaal 16 woningen), wordt
geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele male kleinschaliger
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke
nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de in dit hoofdstuk en bod gekomen
milieu- en omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken.

BJZ.nu

Ruimtelijke plannen en advies

34

Bestemmingsplan "Emmeloord, Prof. ter Veenstraat"
Vastgesteld

5.8.3

Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen significant negatieve effecten te verwachten als
gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6
6.1

Wateraspecten

Algemeen

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

6.2

Beleidskaders

6.2.1

Waterbeheerplan 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met
gebiedspartners) uit gaat voeren.
De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon
water, voldoende water) en het thema 'water en ruimte'. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

6.2.2

Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem.
Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in:
^
^
^

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

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

6.2.3

Beleid gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland

De watervisie van de gemeente Noordoostpolder is opgenomen in het Stedelijk Waterplan Noordoostpolder
(april 2006). Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden.
Als aanvulling op het Stedelijk waterplan is in 2011 door het Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente
Noordoostpolder een bestuurlijke "Maatwerkovereenkomst stedelijk water" ondertekend. Door
ondertekening van deze bestuursovereenkomst zijn tussen de waterbeheerder en de gemeente afspraken
gemaakt over de invulling van de gezamenlijke taakuitoefening voor het beheer en onderhoud van het
stedelijk water. De beoogde doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau ten aanzien van het
stedelijk water zijn daardoor beter verankerd. Verdere actualisatie met het oog op onder andere de
klimaatadaptatie is verwerkt in het gezamenlijk met het Waterschap Zuiderzeeland opgestelde
Watertakenplan Noordoostpolder 2019-2024.
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6.3

Watertoetsproces

6.3.1

Algemeen

Het waterbelang is sinds 1 november 2003 door middel van de Watertoets verankerd in het 'Besluit ruimtelijke
ordening'. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn dertien nationale belangen genoemd, deels
op het gebied van water.
Basisprincipes van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling
van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige chemische
en ecologische waterkwaliteit).
Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën:
^
^

Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren);
Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren).

De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige
inrichtingsmaatregelen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitbreiden van woningbouw in
Luttelgeest. Bij de inrichting van de stedenbouwkundige inrichting van dit uitbreidingsplan is rekening
gehouden met de wijze waarop op deze locaties wordt omgegaan met water ten aanzien van:
1.
2.
3.

6.3.2

Veiligheid;
Voldoende water;
Schoon water.

Proces van de Watertoets

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleidt dat de korte procedure van toepassing is.
Het waterschap geeft hiermee een positief wateradvies.
De uitgangspuntennotitie (bijlage 2) bevat de voor het plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden,
strategieën en randvoorwaarden.
Situatie plangebied
In voorliggend geval is voor het plangebied nog geen concreet plan uitgewerkt. De locatie wordt van haar
maatschappelijke bestemming ontdaan en met een woonbestemming in de markt gezet. Op basis van de
bouwregels wordt voorkomen dat de hoeveelheid bebouwing ten opzichte van de huidige situatie niet of niet
substantieel zal toenemen.
Bij de nadere uitwerking van het woongebied zal de waterhuishouding conform de uitgangspunten van het
waterschap worden vormgegeven. Hieronder wordt op basis van de standaard waterparagraaf voor zover op
dit moment mogelijk op de thema's 'Voldoende water' en 'Schoon water' ingegaan.

Voldoende water (wateroverlast)
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied ligt in stedelijk
gebied en voldoet aan de vastgestelde normen.
Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen
en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de
toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
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Planspecifiek
De aanvrager is niet voornemens om een substantieel meer bebouwing te plaatsen ten opzichte van hetgeen
in het vigerend bestemmingsplan opgenomen is. Compensatie alleen aan de orde is wanneer de toename in
verharding groter is dan 750 m2 ten opzichte van de referentiesituatie van 2012. Vooralsnog wordt geen
compensatieopgave verwacht.

Schoon water (goed omgaan met afvalwater)
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater doordat ze
water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de regulering of behandeling van afvalwater dat zo veel
mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.
Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering
wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. Voor bestaande gebieden
wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar
"zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde
oppervlakken wordt gezuiverd. Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
Planspecifiek
Het waterschap adviseert geen uitlogende (bouw)materialen toe te passen bij de realisatie van het plan. Het
afvalwater zal worden geloosd op het reeds aanwezige rioolsysteem in de wijk. Het hemelwater wordt
waarschijnlijk plaatselijk geïnfiltreerd. Bij de verdere planuitwerking moet dit verder worden onderzocht.
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Hoofdstuk 7
7.1

Juridische aspecten en planverantwoording

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast
wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent
dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing
daar acceptabel is.

7.2

Opzet van de regels

7.2.1.

Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen.
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld.
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.

7.2.2

Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels.

Algemene regels

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

Begrippen (Artikel 1)

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

Wijze van meten (Artikel 2)

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. De op de verbeelding of in de regels aangegeven
bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals een schoorsteen,
liftopbouw en dergelijke).
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7.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen.
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
^
^
^

7.2.4

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte,
bebouwingspercentage, etc.);
Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksactiviteiten die niet of juist wel zijn toegestaan;

Algemene regels

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

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

^

Algemene gebruiksregels (Artikel 6)
Deze regel is opgenomen om aan te geven welke vormen van gebruik in elk geval wel en niet strijdig
zijn met de aan de grond gegeven bestemming.

^

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

^

Overige regels (Artikel 8)
In dit artikel zijn regels omtrent het voorzien in voldoende parkeergelegenheid opgenomen.

7.2.5

Overgangs- en slotregels

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

7.3

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde
volgorde als in de regels worden behandeld.
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Tuin (Artikel 3)
De voor 'Tuin' aangewezen gronden liggen aan de voorzijde van het woongebied en zijn bestemd voor tuinen,
behorend bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen. Daarnaast zijn hier bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, andere-werken, in- en uitritten, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen toegestaan.
Op deze gronden mag met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet worden gebouwd.

Woongebied (Artikel 4)
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de hierbij behorende gebouwen en
bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, tuinen, erven en paden,
waterhuishoudkundige voorzieningen, wegen en parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en evenementen.
Hoofdgebouwen/woningen moeten binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
Bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 1 m uit de zijdelingse perceelsgrens dan wel in de zijdelingse
perceelgrens te worden gebouwd. De maximale oppervlakte bedraagt 50% van het bij de woning behorende
achtererfgebied met een maximum van 100 m2. De oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde
bijbehorende bouwwerken telt niet mee in de bepaling van de gezamenlijke oppervlakte.
Bij een woning mag onder voorwaarden een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit worden
uitgevoerd.
Ten slotte is er een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De bestaande bebouwing mag pas worden
gesloopt nadat er onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vleermuis en de eventuele hieruit volgende
maatregelen zijn getroffen.
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Hoofdstuk 8

Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. In voorliggend geval wordt een exploitatieovereenkomst gesloten tussen
initiatiefnemer en de gemeente Noordoostpolder. Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen,
zodat eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer komt. Hiermee is het kostenverhaal op een
andere wijze verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.

BJZ.nu

Ruimtelijke plannen en advies

42

Bestemmingsplan "Emmeloord, Prof. ter Veenstraat"

Vastgesteld

Hoofdstuk 9
9.1

Vooroverleg

9.1.1

Het Rijk

Vooroverleg, inspraak en zienswijzen

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

9.1.2

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland is in het kader van wettelijk vooroverleg geïnformeerd over het plan. De provincie heeft
positief geadviseerd op het plan.

9.1.3

Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleidt dat de korte procedure van toepassing is.
Het waterschap geeft hiermee een positief wateradvies.

9.2

Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Gelet op de beperkte omvang van de voorgenomen
ontwikkeling, is een inspraakprocedure niet noodzakelijk.
De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de bestemmingsplanherziening en worden in verdere traject
ook geïnformeerd.

9.3

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 17 februari tot en met 30 maart 2022 ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen ingediendd.
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Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1

Quickscan ecologie
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Bijlage 2

Watertoetsresultaat
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1. Inleiding
1.1.

Aanleiding en vraag

Aan de Professor Ter Veenstraat 25 te Emmeloord bevindt zich een woon-zorg locatie voor
verstandelijk gehandicapten van Stichting Triade. Stichting Triade is voornemens om de locatie
aan de Professor Ter Veenstraat te verlaten en op een nieuwe locatie in Emmeloord een nieuw
woon-zorg complex te gaan bouwen. De bebouwing aan de Professor Ter Veenstraat zal worden
afgebroken en ter plaatse zullen woningen worden gebouwd.
De kans bestaat dat vanwege de geplande ingreep (het afbreken van de huidige bebouwing)
huisvesting of foerageerbiotoop middels de Wet Natuurbescherming (Wnb) beschermde
diersoorten in het gedrang komt. Een ecologisch onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook
daadwerkelijk het geval is. Daartoe zal een ecologische quickscan moeten worden uitgevoerd. De
resultaten van deze quickscan kunnen bepalend zijn voor vervolgonderzoek op basis van het
vleermuisprotocol en/of kennisdocumenten. BJZ.nu uit Almelo heeft het ecologisch adviesbureau
Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle verzocht deze ecologische quickscan uit te voeren. In deze
rapportage wordt uiteengezet hoe de opdracht is uitgevoerd en wat de conclusies daarvan zijn.

De ecologische quickscan is uitgevoerd op basis van de vraag: wat is het effect van de
voorgenomen ingreep op de aanwezig flora en fauna?

1.2.

Doel

Het doel van het onderzoek, de ecologische quickscan, is het controleren en onderzoeken van de
locatie op de aanwezigheid van middels de Wnb beschermde diersoorten en het uitbrengen van
advies ten aanzien van eventuele vervolgstappen.
Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in zes vragen:
1.

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

2.

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

3.

Worden bij uitvoer van de voorgenomen plannen verbodsbepalingen van de Wnb
overtreden?

4.

Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te
minimaliseren of te voorkomen?

5.

Is vervolgonderzoek noodzakelijk?

6.

Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wnb aan te
vragen bij de provinciale overheid.
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1.3.

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het
kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en werd de doelstelling vertaald
naar onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek besproken. In hoofdstuk
3 wordt het wettelijk kader uiteengezet. In hoofdstuk 4 volgt een algemene beschrijving van de
onderzochte locatie en de voorgenomen ingrepen. In hoofdstuk 5 volgt de synthese van de
resultaten en wordt een effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in het kader van de
WNB. In hoofdstuk 6 volgt een effectentoetsing op de gebiedsbescherming Wnb. In hoofdstuk 7
volgen de conclusies en aanbevelingen met eventuele mitigerende maatregelen en wordt de
eventuele noodzaak aangegeven tot vervolgonderzoek. Hierna volgen de geraadpleegde bronnen
en bijlagen met een foto impressie van de onderzochte locatie.
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2. Onderzoeksmethodiek
2.1.

Algemene opzet en werkwijze

Dit onderzoek betreft een quickscan. Op basis van een grondig onderzoek op locatie is een
inschatting is gemaakt van de (potentiële) aanwezigheid van en mogelijke nadelige effecten op
beschermde diersoorten. Deze inschatting is gemaakt op basis van parate kennis van soorten en
expert judgement. Vervolgens is een inschatting gemaakt van te verwachten negatieve effecten
op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten. De mogelijk negatieve effecten zijn getoetst
aan de Wnb.

2.2.

Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel
overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn verspreidingsgegevens van
internetmedia en diverse verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en (jaar)verslagen
van Particuliere Gegevens-beherende Organisaties (PGO's) geraadpleegd (zie geraadpleegde
bronnen).

2.3.

7

Oriënterend terreinbezoek

—

De locatie is op 24 augustus 2020 bezocht. Het bezoek vond overdag plaats onder gunstige
weercondities. Tijdens dit bezoek is op basis van de opdrachtgever aangeleverde gegevens
zoveel mogelijk concrete informatie te verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van
beschermde soorten, o.a. via zicht- en gehoorwaarnemingen, sporenonderzoek, nesten, holen,
uitwerpselen, enzovoorts. Ook is de wijde omgeving van het plangebied bekeken en een
inschatting gemaakt van hoe dieren de locatie en het omliggende terrein kunnen gebruiken als
plaats om te foerageren, er langs te trekken, er te rusten of het anderszins te benutten.

2.4.

Volledigheid van het onderzoek

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van een gebied gemaakt, maar met een
dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk
waargenomen (kunnen) worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken
van de kans dat beschermde soorten een plangebied benutten. Dit gebeurt aan de hand van
parate kennis van beschermde soorten, hun habitatvoorkeur, ecologie en op basis van
vooronderzoek m.b.t. de te onderzoeken locatie. Op basis van het veldbezoek,
bronnenonderzoek en eventueel overleg met de eigenaar wordt er een goede inschatting is
gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten.
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2.5.

Verantwoording

Het veldwerk is uitgevoerd en de rapportage geschreven door Evert Ruiter, werkzaam vanuit
Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle. Alle in het rapport gebruikte foto's zijn gemaakt door Evert
Ruiter, tenzij anders vermeld.

8
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3. Wettelijk kader
3.1. Algemeen
De bescherming van planten- en diersoorten is in Nederland geregeld in de Wet
natuurbescherming (verder te noemen Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden
en beschermt ruim 900 soorten in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten.
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

3.2. Doelstelling van de Wnb
^
^
^

het beschermen en ontwikkelen van de natuur;
het behouden en herstellen van biologische diversiteit;
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een
samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen.

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

3.3. Welke soorten worden beschermd?
De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten:
»
»
»

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels volgens het beschermingsregime van
de Vogelrichtlijn;
Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag
van Bonn;
Andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming
behoeven.
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3.4. Zorgplicht
In de Wnb is ook een zorgplicht vastgelegd. Deze plicht geldt te allen tijde en houdt in dat
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht
geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. De Memorie van
Toelichting zegt het zo: "De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet
nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd".

10

Ecologische Quickscan Professor Ter Veenstraat 25 Emmeloord

w Alcedo

natuurprojecten s.

3.5. De verbodsbepalingen

Beschermingsregimes
Vogelrichtlijn Ş 3.1 Wnb

Habitatrichtlijn Ş 3.2 Wnb

Andere soorten Ş 3.3 Wnb

Artikel 3.1 lid 1

Artikel 3.5 lid 1

Artikel 3.10 lid 1a

Het is verboden in het wild

Het is verboden soorten in hun

Het is verboden soorten

levende vogels opzettelijk te

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te doden of te

doden of te vangen.

opzettelijk te doden of te

vangen.

vangen.
Artikel 3.1 lid 2

Artikel 3.5 lid 2

Artikel 3.10 lid 1b

Het is verboden opzettelijk

Het is verboden om dieren

Het is verboden de vaste

nesten, rustplaatsen en eieren

opzettelijk te verstoren.

voortplantingsplaatsen of

van vogels te vernielen of te

rustplaatsen van dieren

beschadigen, of nesten van

opzettelijk te beschadigen of te

vogels weg te nemen.

vernielen.

Artikel 3.1 lid 3

Artikel 3.5 lid 3

Artikel 3.10 lid 1c

Het is verboden eieren te

Het is verboden om eieren van

Het is verboden planten in hun

rapen en deze onder zich te

dieren in de natuur opzettelijk

natuurlijke verspreidingsgebied

hebben.

te vernielen of te rapen.

opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.1 lid 4 en lid 5

Artikel 3.5 lid 4

Het is verboden vogels

Het is verboden de

opzettelijk te verstoren, tenzij

voortplantingsplaatsen of

de verstoring niet van

rustplaatsen van dieren te

wezenlijke invloed is op de

beschadigen of te vernielen.

staat van instandhouding van
de desbetreffende vogelsoort.
Artikel 3.5 lid 5
Het is verboden planten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.
Tabel 1. Overzicht verbodsbepalingen
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3.6. Beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de
Vogelrichtlijn en een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag
van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die
vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen
verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels, in
totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en
nationale soorten (flora, fauna en avifauna) beschermd. Om af te mogen wijken van de
verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:
^ Er mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
^ Er moet tegenover een afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet
geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
^ De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale
verordening of een gedragscode.
12
—

3.7. Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland, oftewel NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS), is een
netwerk van natuurgebieden waarin de natuur (planten en dieren) voorrang heeft en derhalve
wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen
en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De NNN kan
worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is derhalve van belang dit
netwerk te bespreken in het kader van natuurbescherming. Het NNN moet uiteindelijk samen
met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch
Netwerk (PEEN) vormen.
Sinds 1990 zijn de provincies en het Rijk druk doende met de aanleg van verbindingszones tussen
verschillende natuurgebieden om zo een duurzaam, samenhangend netwerk van gebieden te
creëren. De NNN heeft als doel van bestaande en nieuwe natuur een goed werkend netwerk te
maken. Het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van
het NNN is hierbij het uitgangspunt. Net als bij de Wnb geldt hier het 'nee-tenzij'-beginsel. Dit is 1
oktober 2012 vastgelegd in het Besluit Algemene Regelingen Ruimtelijke Ordening (BARRO). Dit
betekent dat er geen activiteiten plaats mogen vinden waardoor de wezenlijke kenmerken en

waarden van het NNN in het geding komen, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang,
tenzij er geen reële alternatieven zijn of tenzij negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt
worden en de overblijvende effecten worden gecompenseerd.
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Rijk en provincies hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat natuurbeheer meer een regionale
verantwoordelijkheid wordt. Dat is vastgelegd in het Natuurakkoord. Als gebiedsregisseurs van
het landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Zij dienen
de begrenzing van het NNN vast te leggen in een provinciale verordening, waar ook de regels
omtrent de inhoud van en de toelichting bij bestemmingsplannen in het belang van de realisatie,
bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van het
NNN worden beschreven. De provincies dienen hierbij ook de wezenlijke kenmerken en waarden
van het NNN vast te leggen. Dit zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuur
doelen van het desbetreffende gebied. Per perceel worden deze doelen vaak in natuurdoeltypen
en/of beheertypen vastgelegd.
Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek gaat Alcedo
Natuurprojecten dus ook altijd na of het plangebied binnen de begrenzingen van het NNN ligt en
wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit zullen zijn.
De onderzochte locatie ligt op minder dan 3 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde grens van
het Natuurnetwerk Flevoland. Zie figuur 1.

NAI UURNt I WtRK NbütRLAND

Provincie
Flevoland

Topografie

I Ecologische verbindmgszonei

U MM i

NNN - zoekgebied compensai
NNN - zoekgebied kiekendíeff
| Natuurnetwerk Nederland
ū | NNN - WKW-gebìeden

HMM

182436 67. 522990 31

Figuur 1. Ligging van onderzochte locatie (rode cirkel) ten opzicht van het NNN (donkergroen).
Bron: http://ehs.flevoland.nl/
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3.8. Natura 2000
Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek wordt ook
onderzocht of het plangebied binnen de begrenzingen of directe invloedsfeer (minder dan 3
kilometer) van een N2000 gebied ligt en wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit
op dat gebied zullen zijn.
Binnen een straal van 3 kilometer bevinden zich geen Natura 2000 gebieden. Zie figuur 2.

14

Figuur 2: Ligging van locatie ten opzichte van N2000. Binnen een straal van 3 kilometer bevinden zich geen N2000
gebieden. Bron: Synbiosis Alterra
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Figuur 3. Stroomdiagram Wnb. Bron: Ecologica.
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4. Beschrijving locatie en ingrepen
4.1.

Beschrijving locatie

De onderzochte locatie is gesitueerd aan de Professor Ter Veenstraat 25, 8302 GA te Emmeloord
in de provincie Flevoland. Het een woon-zorgcomplex van de Stichting Triade bestaand uit een
gebouw met meerdere wooneenheden. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen, heeft deels
twee verdiepingen en een pannendak. Deze pannen sluiten overal goed aan en zijn gesloten boven
de dakgoot. De muren hebben een spouw, maar er zijn geen open stootvoegen aanwezig. De
daklijsten zijn van kunststofplaten en deze sluiten vrijwel naadloos aan op de muur. Rondom de
locatie is een eenvoudige tuin aanwezig met bomen, planten en struiken. Buiten wat algemene
wilde plantensoorten is er geen sprake van wilde plantengroei. De onderzochte locatie ligt niet
binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland en evenmin in de directe omgeving ervan.
Voor een impressie van de onderzochte locatie: zie bijlage op pagina 23.
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Figuur 4: Ligging van de onderzochte locatie in Emmeloord. Bron: Google Maps.
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4.2.

Beschrijving ingreep

De geplande ingreep bestaat uit het afbreken van de huidige bebouwing om ter plaatse ruimte te
maken voor nieuwbouw (woningen). Voor zover bekend zullen er geen bomen worden gekapt.
Sloten of vijvers zijn niet aanwezig, dus er zullen ook geen sloten of vijvers worden gedempt.
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Figuur 5: Onderzochte locatie. In geel kader. Bron: Google Earth.
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5. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de (potentiële) aan- of afwezigheid van de onderzochte plant- en
diersoorten in het onderzoeksgebied onderbouwd. De relevante soorten zijn nader toegelicht.

5.1.

Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van de
beschermde soorten binnen de Wnb met de nadruk op de niet vrijgestelde beschermde
soorten. In onderstaande tabel zijn het tijdstip en de waarnemings-condities van het
uitgevoerde veldbezoek weergegeven.

Waarnemingscondities veldbezoek
Datum

Begintijd

Eindtijd

Weersomstandigheden

25.08.2020

15.00 uur

16.00 uur

Wind: 3 bft, bewolking 90%, circa 20 'C., geen regen

Tabel 2. Waarnemingscondities veldbezoek

5.2.

Flora
De onderzochte locatie ligt in een stedelijke omgeving en ter plaatse is vrijwel uitsluitend
sprake van een aangeplante tuin met grotendeels uitheemse plantensoorten.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen beschermde
plantensoorten in het geding komen.

5.3.

Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het onderzoek ter plaatse zijn geen sporen of vaste rustplaatsen van beschermde
zoogdiersoorten gevonden. In de directe omgeving komen soorten voor als egel, huismuis en
bruine rat. De egel zal incidenteel gebruik maken van de tuin als foerageergebied. In de
toekomstige situatie zal deze mogelijkheid echter niet verdwijnen.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen beschermde
grondgebonden zoogdieren in het geding komen of vaste rustplaatsen worden verstoord.

5.4.

Vleermuizen
Vaste verblijfplaatsen
De huidige bebouwing is mogelijk geschikt als vaste verblijfplaats voor gewone
dwergvleermuis en laatvlieger. De reden daarvoor is dat er diverse plaatsen (spleten en
kieren) zijn waardoor of waarlangs vleermuizen de spouwmuur kunnen bereiken. Het is niet
uit te sluiten dat de onderzochte bebouwing niet geschikt is voor bewoning door
vleermuizen.
Foerageerplaatsen
De tuin rondom de bebouwing biedt vanwege de beschutte ligging ruimte aan foeragerende
vleermuizen.
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Migratieroutes
De lijnvormige structuren in het stratenplan van Emmeloord bieden migrerende vleermuizen
een goede mogelijkheid waarlangs ze hun weg vinden naar het buitengebied.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen mogelijk vaste verblijfplaatsen
van vleermuizen in het geding komen. Foerageermogelijkheden en vliegroutes van
vleermuizen worden niet of slechts tijdelijk aangetast.
5.5.

Vogels
Tijdens de quickscan ging speciale aandacht uit naar de geschiktheid van de bebouwing voor
bewoning door huismus, gierzwaluw en spreeuw.
Huismus. In de directe en wijdere omgeving van de locatie zijn geen huismussen aangetroffen.
De bebouwing is mogelijk geschikt als broedplaats voor huismussen, maar er werden geen
sporen van nesten aangetroffen op plaatsen die geschikt lijken als broedplaats. Uit navraag bij
het personeel van Triade bleek ook dat er ter plaatse nooit huismussen worden gezien of
gehoord.
Gierzwaluw. Deze soort is voor dit broedseizoen alweer van de broedplaatsen in Nederland
verdwenen. Er werden dan ook geen gierzwaluwen ter plaatse aangetroffen. Uit navraag bij
het personeel van Triade bleek ook dat er ter plaatse wel gierzwaluwen worden gezien of
gehoord. Het vermoeden is echter dat deze gierzwaluwen in de naburige wijk met oudere
huizen broeden.
19
Spreeuw. Er werden geen spreeuwen waargenomen en de bebouwing lijkt ongeschikt voor
bewoning door spreeuw vanwege het ontbreken van ruime invliegopeningen.
Op een plaats waar de betimmering van de dakgoot is weggeslagen werd een nest
aangetroffen. Waarschijnlijk van een kauw.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen er geen jaarrond beschermde
nestplaatsen verloren gaan. Ook gaat er geen belangrijk foerageerbiotoop voor vogels
verloren.

5.6.

Amfibieën, reptielen en vissen
De onderzochte locatie is geschikt als landbiotoop en foerageerplek voor gewone pad, bruine
kikker en kleine watersalamander. Er is echter geen gericht onderzoek naar het voorkomen
van deze soorten verricht. De reden hiervoor is dat op basis van een visuele inspectie kon
worden volstaan met de constatering dat er vanwege de voorgenomen plannen geen
belangrijk voortplantingsbiotoop voor beschermde amfibieënsoorten zal worden aangetast.
Landbiotoop en foerageerbiotoop voor de genoemde soorten is in de directe omgeving
ruimschoots aanwezig.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen beschermde amfibieën-,
reptielen- of vissensoorten in het geding komen.
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5.7.

Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden
Tijdens de quickscan werden enkele algemene dagvlinder- en libellensoorten aangetroffen.
Het betreft klein koolwitje, dagpauwoog en steenrode heidelibel. Er is echter geen gericht
onderzoek naar het voorkomen van deze soortgroepen verricht. De reden hiervoor is dat op
basis van een visuele inspectie kon worden volstaan met de constatering dat er vanwege de
voorgenomen plannen geen belangrijk biotoop voor beschermde insectensoorten zal worden
aangetast.
Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen beschermde dagvlinder- en
libellensoorten of overige ongewervelden in het geding komen.

20
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6. Toetsing aan de Wnb
Welke verbodsbepalingen kunnen worden overtreden?
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn ĝ 3.1
Artikel 3.1. lid 2 'het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eigen van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen' en lid 4 en 5 'het is verboden
vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort'
^

Dit niet van toepassing: er zijn geen jaarrond beschermde nesten in het geding.

Beschermingsregime soorten Habitatrichtljn ĝ 3.2
>

Dit is mogelijk van toepassing omdat niet kan worden uitgesloten dat er geen vast
rustplaatsen van vleermuizen (gewone dwergvleermuis en laatvlieger) aanwezig zijn.

Beschermingsregie andere soorten ĝ 3.3
Artikel 3.10 lid 1b 'het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van
dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen'
21
^

Dit is niet in het geding omdat er geen vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
zijn aangetroffen.

Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 (N2000)
De onderzochte locatie ligt op minder dan 3 kilometer afstand van het Natuurnetwerk
Flevoland en op meer dan 3 kilometer afstand van Natura 2000 gebied. Door de
voorgenomen ingreep zullen de kernwaarden van het NNN niet worden aangetast.
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7. Conclusies en aanbevelingen
Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:
^

Op de onderzochte locatie is het voorkomen van middels de Wnb beschermde
diersoorten niet direct aangetoond;

^

Het kan echter niet worden uitgesloten dat er ter plaatse geen vaste verblijfplaatsen
van gewone dwergvleermuis of laatvlieger aanwezig zijn;

^

Soortgericht vervolgonderzoek volgens vleermuisprotocol is noodzakelijk;

^

De voorgenomen plannen hebben geen invloed op het aangrenzende Natuurnetwerk
Flevoland en/of de gunstige staat van instandhouding van wettelijk beschermde plant
en diersoorten;

^

Het aanvragen van een ontheffing inzake de Wnb is niet noodzakelijk.

Op basis van deze quickscan wordt de eigenaar van de onderzochte locatie het volgende
geadviseerd:
^

Laat in 2021 vervolgonderzoek uitvoeren volgens het vleermuisprotocol 2017 voor de
soorten gewone dwergvleermuis en laatvlieger.
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8. Bronvermeldingen
Literatuur:
^

Lange, R., P. Twisk , A. van Winden

ä

A. van Diepenbeek, 2003. Zoogdieren van West-

Europa. Stichting Uitgeverij van de KNNV en VZZ i.s.m. Vereniging
Natuurmonumenten.
^

Limpens, H., K. Mostert ä W. Bongers (red.), 1997. Atlas van de Nederlandse
vleermuizen, Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, Utrecht.

^

Ministerie van LNV, 2004. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en
fauna.

^

SOVON, 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels. Nederlands Natuurhistorisch
Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en EIS-Nederland, Leiden.

^

Twisk, P. et al, 2010. Veldgids Europese Zoogdieren. KNNV Uitgeverij en
Zoogdiervereniging.
Websites:

»

www.arcgis.nl

^

www.ecologica.eu/uploads/files

»

www.ravon.nl

•

www.sovon.nl

»

www.synbiosis.alterra.nl

»

www.waarneming.nl

»

www.zoogdiervereniging.nl
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Bijlage: foto-overzicht

24

Ecologische Quickscan Professor Ter Veenstraat 25 Emmeloord

w Alcedo

natuurprojecten s.

25

Ecologische Quickscan Professor Ter Veenstraat 25 Emmeloord

w Alcedo

natuurprojecten s.

26

Voorbeelden van plaatsen waar vleermuizen naar binnen kunnen komen.
Laatste foto (rechtsonder) is van overzijde straat. Een type huizen waar mogelijk gierzwaluwen,
huismussen en vleermuizen voorkomen. Van daaruit kunnen vleermuizen ook de onderzochte
bebouwing koloniseren.
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datum
5-10-2020
dossiercode 20201005-37-24411
Geachte heer/mevrouw S.Slijkhuis,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure.
Uitgangspuntennotitie met standaard waterparagraaf
Hierbij ontvangt u de uitgangspuntennotitie voor de korte procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op basis van
de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige beleidsthema's, streefbeelden en de belangrijkste bijbehorende uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
Dit document bestaat uit drie delen:
1. Vooroverleg en andere waterbeheerder
2. De standaard waterparagraaf
De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij
deze op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.
3. Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
Na de standaard waterparagraaf volgt een onderdeel met overige relevante ontwerprichtlijnen. De ontwerprichtlijnen in het laatste deel
zijn niet relevant voor de ruimtelijke procedure. De ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a.
civieltechnisch) rekening mee moet houden. Ook kan het zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake
de wateraspecten. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(06) 1132 4178
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

Deel 1:
Vooroverleg en andere waterbeheerder
Positiefwateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een algemene opmerking
die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a. waterlichamen, waterkeringen en
rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier te bestemmen of te reguleren. Het team
waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.
In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op dit wateradvies, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat
betrekking heeft op deze ontwikkeling cq. dit plangebied. Indien de wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden
dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan met vertrouwen tegemoet. In verband met een eventueel benodigde watervergunning kan
vooroverleg overigens wel nodig zijn.

Deel2
Standaard waterparagraaf korte procedure

•^De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze
op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.>
Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterschapsbelang, de korte procedure en de normale
procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De
procedure geen waterschapsbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de
waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op
ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap
Zuiderzeeland nodig.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt bij
de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.
Thema Veiligheid
Het plan ligt niet buitendijks of in de beschermingszone van een waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn
er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
Thema Voldoende water
Wateroverlast.
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.
Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van
(grond)wateroverlast.
Goed functionerend watersysteem
Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en
reageren in extreme situaties.
Randvoorwaarde(n) goedfunctionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het
water.
De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het streefpeil van het oppervlakte
water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het
gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechteren.
Aanvullen: Hier worden alle aanpassingen in het watersysteem aangegeven en wordt aangegeven hoe de waterhuishoudkundige zaken
bestemd worden. Bijvoorbeeld de aanleg van watergangen, infiltratievoorzieningen. Daarnaast worden hier ook de dimensies van het
watersysteem aangegeven ofrandvoorwaarden voor de aanleg hiervan (voor zover ruimtelijk relevant). Bijvoorbeeld de dieptes van
watergangen bij streefpeil, de profielen en randvoorwaarden waaraan het watersysteem zal voldoen. >
Anticiperen op watertekort.
Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.
Thema Schoon Water

Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.
Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de regulering of behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.
Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het
ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde
oppervlakken wordt gezuiverd. Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
Randvoorwaarde(n)
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd
om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
^ Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
^ Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
^ Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
^ Hemelwater van onverhard terrein;
^ Hemelwater van centrumgebieden (met uitzondering van marktterreinen).

Deel 3:
Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
In dit deel van de uitgangspuntennotitie vindt u aanvullende informatie en relevante ontwerprichtlijnen. Deze zijn niet relevant voor de
ruimtelijke procedure. Het kan zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake de wateraspecten. De
ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. civieltechnisch) rekening mee moet houden. Dit helpt u om
meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.
Thema Voldoende Water
Wateroverlast.
Hemelwater dat op grondgebonden zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks onder de panelen infiltreren in de bodem. Bij
extreme neerslag kan na verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op oppervlakkige afvoer over het maaiveld. De zonnepanelen
concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen (druiplijn). Door deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan (verslempen)
waardoor geulvorming ontstaat en daarmee oppervlakkige afvoer van hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de
bodem en de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld verhang in het bodemoppervlak). Mocht deze oppervlakkige afvoer het
oppervlaktewatersysteem bereiken dan is sprake van afwentelen: versnelde afvoer van neerslag naar het watersysteem. Als deze situatie zich
in de toekomst voordoet dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om het afwentelen ongedaan te maken.
Overige aandachtspunten zijn kabels en leidingen in relatie tot watergangen.
In het geval dat de grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst in een wateraanvoergebied geldt dat het beoogde grondgebruik
(zonnepanelen) geen water vraagt. Het huidige of toekomstige beleid met betrekking tot wateraanvoer en waterbeschikbaarheid heeft geen
betrekking op het beoogde grondgebruik. Mocht in de toekomst het grondgebruik weer worden aangepast naar een agrarische of andere
functie met een watervraag, dan zal de mogelijkheid daartoe getoetst worden aan het dan geldende beleid.
Het plangebied is niet gelegen in een gebied met een indicatief risico op opbarsten van de bodem. .
Anticiperen op watertekort.
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen ten behoeve

van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van
warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 mVjaar. Het waterschap is
verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten gemeld worden bij het waterschap. In de
Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag voor een grondwateronttrekking als
melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en kan maatwerk worden gesteld, voor een vergunning
is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van de onttrekking op
verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.
Als ten behoeve van de planontwikkeling een bronnering nodig is waarbij het grondwater wordt weggepompt voor een bodemsanering of om
werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren dan moet dit gemeld worden en in bepaalde gevallen is een
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland (
waterprocedures@zuiderzeeland.nl) of via het Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.
Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.
Als bij deze planontwikkeling permanent grondwater zal worden onttrokken ten behoeve van bijvoorbeeld beregening, veedrenking of
bedrijfsmatige toepassingen is hiervoor een melding of vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het waterschap of via het
omgevingsloket.
Thema Schoon Water
Goede structuurdiversiteit

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Indien er binnen het plan wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten, wordt u vriendelijke verzocht contact op te nemen met
Waterschap Zuiderzeeland via via e-mail watertoets@zuiderzeeland.nlof per telefoon op telefoonnummer 0320 274911. Ook is het mogelijk
de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.
www.dewatertoets.nl
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įiBJZnu
Prof.ter Veenstraat 25 Emmeloord Watertoets
1 bericht
7 april 2021 om 17:20

Beste heer

Hierbij mail ik u het advies in het kader van de watertoets van het Waterschap Zuiderzeeland en de aanpassingen die nodig zijn
voor het concept bestemmingsplan Prof. ter Veenstraat 25 Emmeloord.

Advies watertoets:

Algemeen
De locatie wordt ontdaan van de maatschappelijke bestemming en wordt herbestemd naar een flexibele woonbestemming voor
maximaal 16 woningen. In het kader van de watertoets is de korte procedure van toepassing.

Positief wateradvies na aanpassing
De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. De beleidsthema’s Voldoende water en Schoon
water zijn van toepassing. De waterparagraaf dient de relevante streefbeelden, uitgangspunten en randvoorwaarden te beschrijven,
aangevuld met een concrete uitwerking van de gevolgen voor de waterhuishouding.
Wij vragen de waterparagraaf nog op enkele punten aan te vullen ofte wijzigen. Deze brief is dan een positief wateradvies.

Algemeen
ū Wij vragen om de alinea 6.2.3 te wijzigen zodat de meest actuele versie van deze paragraaf over het waterbeleid van gemeente
en waterschap is opgenomen (o.a. geen GRP, wel het WaterTakenPlan).

Op dit moment ligt nog geen concreet plan voor. In dat kader vragen wij om de volgende informatie op te nemen in 6.3.2.
Voldoende water
ū Streefbeeld Ă uitgangspunt van onderdeel ‘wateroverlast’ opnemen,
ū Opnemen dat de ontwikkeling is gelegen in stedelijk gebied,
ū Opnemen:
o Dat de aanvrager niet voornemens is om substantiële aanbouw te plaatsen ten opzichte van hetgeen in het vigerend
bestemmingsplan opgenomen is.
o Dat compensatie alleen aan de orde is wanneer de toename in verharding groter is dan 750 m2 ten opzichte van de
referentiesituatie van 2012. Vooralsnog wordt geen compensatieopgave verwacht.

https:ZZmail.google.comZmailZuZO?ik^b3a1bbc7e8Âview^pt8isearch^all8ipermthid^thread-f07o3A169639549765576093107o7Cmsg-f07o3A1696395497...
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Schoon water
D Relevante streefbeeld en uitgangspunten opnemen van onderdeel ‘goed omgaan met afvalwater’,
ū Aangeven dat het waterschap adviseert geen uitlogende (bouw)materialen toe te passen,
ū Opnemen welk type openbaar rioolsysteem aanwezig is.
ū Opnemen: beoogde lozingsroute van huishoudelijk en hemelwater (bv. aansluiten op rioolsysteem, plaatselijk infiltreren
hemelwater).

PS Ik heb vandaag weer even contact opgenomen met de provincie flevoland om de stand van zaken voor u na te
gaan. De provincie neemt morgen contact met mij op en ik hoop u dan wat meer te kunnen vertellen over de stand van
zaken wat betreft het advies van de provincie inzake het concept bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Juridisch planoloog

Gemeente Noordoostpolder

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord

httpsy/mail.google.com/mail/u/ÍWik^bSal bbc7e8Âview^pt8isearch^all8ipermthid^thread-fo7o3A1696395497655760931o7o7Cmsg-foZo3A1696395497 ..
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Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord, Professor ter Veenstraat' met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00699-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2

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;

1.3

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft;

1.4

aan huis verbonden bedrijf

de in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar
de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte
omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.5

aan huis verbonden beroep

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

1.6

achtererfgebied

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

1.7

bebouwing

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

1.8

bedrijf

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

1.9

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.10

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.11

bevoegd gezag

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

1.12

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel 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;

1.13

bouwen

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

1.14

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.15

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting
van onderbouw en zolder;

1.16

bouwperceel

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

1.17

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.18

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19

bouwwerk

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

1.20

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;

1.21

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en, voor zover een
bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt;
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1.22

evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, feesten
en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een melding moet
worden gedaan dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en verleend;

1.23

gebouw

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

1.24

hoofdgebouw

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

1.25

horizontale diepte;

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel, dan wel de
lengte van een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens;

1.26

nutsvoorziening

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een
sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten
nutte van het publiek levert;

1.27

omgevingsvergunning

vergunning, zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.28

ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 300Zo van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt;

1.29

openbaar toegankelijk gebied

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

1.30 onderkomens
voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en
kampeermiddelen;

1.31

prostitutie

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

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

1.34 voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een
weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.35 wonen
het gehuisvest zijn in een woning;

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

1.37 woongebouw
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.38 woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

bebouwingspercentage

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

2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.3

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4

de goothoogte van een bouwwerk

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

2.5

de hoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw;

2.6

de hoogte van een kap

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

2.7

de inhoud van een bouwwerk

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

2.8

de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.9

het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.10

peil

a.

voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de
weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een
door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels
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Artikel 3
3.1

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
met daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. andere-werken;
d. in- en uitritten;
e. parkeervoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende bepalingen.

3.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het
verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 en in combinatie met
het bepaalde in 3.4 toestaan dat ten dienste van de aangrenzende woonbestemming een bijbehorend
bouwwerk wordt gebouwd over maximaal de halve gevelbreedte, een diepte van niet meer dan 1,5 m
en een bouwhoogte van niet meer dan 3,5 m.

3.3.2

Afwegingskader

Een in 3.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld.

3.4

Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.1 en in combinatie met
het bepaalde in 3.3 toestaan dat gebouwen ten dienste van de aangrenzende woonbestemming
worden gebruikt.

3.4.2

Afwegingskader

Een in 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4
4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in woningen;
met daarbijbehorende:
b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;

4.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende regels.

4.2.1

Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de aanvraag om
omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte niet meer bedragen
dan de aangegeven hoogte;
d. ter plaatse van de aanduiding 'mininum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)' mag de
goothoogte niet minder of meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
e. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen, met uitzondering van
woongebouwen waarvoor geldt dat met een plat dak mag worden gebouwd;
f. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval van
geschakelde bouw voor één zijgevel geldt;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij, waaronder gestapeld) niet minder bedragen dan 2 m;
g. de breedte mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m;
h. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met afwijkingen in
maten en afmetingen, ook voor wat betreft de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens,
mag gehandhaafd worden.

4.2.2

Bijbehorende bouwwerken

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen;
b. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan
3 m bedragen;
c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 m, tenzij in de
perceelgrens wordt gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende
bouwwerken mag niet meer bedragen dan 500Zo van het bij het hoofdgebouw behorend
achtererfgebied - minus de oppervlakte van het bouwvlak - met een maximum van 100 m2, met
dien verstande dat de oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken
niet meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte;
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e.

de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat die mag worden
verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de
tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd
met 2ü0Zo;
g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw met platte afdekking mag
niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van dat hoofdgebouw;
h. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met afwijkingen in
maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.

4.2.3

Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het
verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.

4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Voorwaardelijke verplichting

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het slopen van bestaande
opstallen in zonder voorafgaand onderzoek naar vleermuizen conform het vleermuisprotocol en de
uitvoering van hieruit voortkomende en door de gemeente Noordoostpolder goedgekeurde volgende
maatregelen die significant negatieve effecten voor vleermuizen voldoende compenseren;

4.3.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van een
vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.

4.3.3

Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend:
a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
1. ten hoogste 3ü0Zo van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een
woongebouw en ten hoogste 6ü0Zo van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;
2. de uitstraling van de woning intact blijft;
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen
nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Lijst van
aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.
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Hoofdstuk 3

Algemene regels
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Artikel 5

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 6
6.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik

a.

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een
doel, strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.
b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een
bijbehorend bouwwerk bij een woning ten dienste van bewoning door een persoon die vanwege
zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de
woning.

6.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten
gebruiken van:
1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
3. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel
onzelfstandige woonruimte;
4. gronden als staanplaats voor onderkomens;
5. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen,
materialen en producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en
onderhoud van de gronden.
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Artikel 7

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10/ van die
maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende
bouwwerken;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats
en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt
vergroot tot niet meer dan 40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers,
liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 /o van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende
gebouw bedraagt;
g. het bepaalde over het bouwen van een hoofdgebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat dat
grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. luifels, balkons en galerijen, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer dan 1,50
meter;
4. ingangspartijen en erkers, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer dan 1,50
meter en de breedte niet meer bedraagt dan 50 /o van de gevelbreedte van het
hoofdgebouw;
h. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of
stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte
wordt voorzien.
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Artikel 8

Overige regels

8.1

Parkeerregels

8.1.1

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.

8.1.2

Voldoende laad- en losruimte

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

8.1.3

Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 8.1.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd
gezag de beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' toe met inbegrip van
eventuele wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de
aanvraag om een omgevingsvergunning.

8.2

Afwijken

8.2.1

Afwijken parkeergelegenheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1.1 sub a
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 8.1.3.

8.2.2

Afwijken laad- en losruimte

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.1.2 en worden
toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen
aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

8.3

Nader eis

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

Overgangs- en slotregels
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Artikel 9
9.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

9.2

Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 9.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 9.1 met maximaal 100Zo.

9.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

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

9.4

Overgangsrecht gebruik

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

9.5

Strijdig gebruik

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

9.6

Verboden gebruik

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

9.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 9.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord, Professor ter Veenstraat'.

vastgesteld bestemmingsplan Emmeloord, Professor ter Veenstraat

20

NL.IMRO.0171.BP00699-VS01

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1
Lijst van aan huis verbonden
bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2

Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de
ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale
Plaatsen Model' van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een
hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een
grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als
zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met
daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd
nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.
Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de
auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en
Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats
verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt
verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere
voorzieningen.
Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten
parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud,
herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan
moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat.
Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid.

1.2

De aanleiding voor een nota parkeernormen

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd
voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke
richtlijn en geen vastgesteld beleid.
Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te
kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds
in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als
onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige
bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door
een voorwaardelijke verplichting.
Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die
reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota
Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden.
Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.
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1.3

Opbouw Nota Parkeernormen

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting
essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet
aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende
hoofdstuk.
De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De
parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor
auto’s en fietsen’ opgenomen.
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2. Uitvoering parkeerverplichting
2.1

Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels
over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van
parkeren op eigen terrein.

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging
Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt
de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij
verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal
aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in
mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de
parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting
of overschot op.
De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende
oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de
uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende
parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota
Parkeernormen.

2.2

Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting

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

2.2.1

Stap 1: bepalen parkeerbehoefte

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder
Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad.
De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per
km2), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is
het aanbod - en de kwaliteit - van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met
een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen
toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest
bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.
De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is
echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het
buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in
stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.
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Gebiedstype

Stedelijkheidsgraad

Omgevingsadressendichtheid

Emmeloord (bebouwde kom)

Matig stedelijk

1.000 tot 1.500 adressen per km2

Rest gemeente

niet stedelijk

minder dan 500 adressen per km2.

Tabel 2-1

Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder

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

Gebiedsindeling

Stedelijkheidsgraad

Stedelijke zones

Emmeloord centrum1

Matig stedelijk

Centrum

Emmeloord rest bebouwde kom

Matig stedelijk

Rest bebouwde kom

Overige kernen (bebouwde kom)

Niet stedelijk

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Niet stedelijk

Buitengebied

Tabel 2-2

Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder.

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

1 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat,
Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein.
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelaebruik parkeerplaatsen
Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere
(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er
namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers,
werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds Z nachts groot.
Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit
biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan
dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)
Functies
werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
woningen bewoners
50Z
50Z
90Z
80Z
100Z
60Z
80Z
70Z
woningen bezoekers
10Z
20Z
80Z
70Z
0Z
60Z
100Z
70Z
kantoor/bedrijven
100Z
100Z
5Z
5Z
0Z
0Z
0Z
0Z
commerciële dienstverlening
100Z
100Z
5Z
75Z
0Z
0Z
0Z
0Z
detailhandel
30Z
60Z
10Z
75Z
0Z
100Z
0Z
0Z
grootschalige detailhandel
30Z
60Z
70Z
80Z
0Z
100Z
0Z
0Z
supermarkt
30Z
60Z
40Z
80Z
0Z
100Z
40Z
0Z
sportfuncties binnen
50Z
50Z
100Z
100Z
0Z
100Z
100Z
75Z
sportfuncties buiten
25Z
25Z
50Z
50Z
0Z
100Z
25Z
100Z
bioscoop/theater/podium
5Z
25Z
90Z
90Z
0Z
40Z
100Z
40Z
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau
100Z
75Z
10Z
10Z
0Z
10Z
10Z
10Z
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleunwoning/verzorgingsflat
50Z
50Z
100Z
100Z
25Z
100Z
100Z
100Z
ziekenhuispatiënten
inclusief bezoekers
60Z
100Z
60Z
60Z
5Z
60Z
60Z
60Z
ziekenhuis medewerkers
75Z
100Z
40Z
40Z
25Z
40Z
40Z
40Z
dagonderwijs
100Z
100Z
0Z
0Z
0Z
0Z
0Z
0Z
avondonderwijs
0Z
0Z
100Z
100Z
0Z
0Z
0Z
0Z

Tabel 2-3

Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317)

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

Parkeervoorziening

Theoretisch aantal

Berekeningsaantal

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

Lange oprit zonder garage of carport

2

1,0

Dubbele oprit zonder garage

2

1,7

Garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

Garagebox (niet bij woning)

1

0,5

Garage met enkele oprit

2

1,0

Garage met lange oprit

3

1,3

Garage met dubbele oprit

3

1,8

Tabel 2-4

Parkeren op eigen terrein
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke
maatvoering:
^ een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed;
^ een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed;
^ een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed;
^ een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks);
^ een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks);
Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.
E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen
Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond
tot een volledige parkeerplaats.

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein
Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de
parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld:
“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de
vigerende bestemming.”
Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het
aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm
mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte
Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter
voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik
gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken
geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de
openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht.
Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel
of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken
of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als
de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling,
onder de 800Zo voor het centrum van Emmeloord en 9007o voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het
Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de
initiatiefnemer aan te leveren representatief2 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen

2 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde
parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer
aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit.
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee
rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn.
De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij
het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.
Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is
afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt
en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera.
De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Hoofdfunctie

Acceptabele loopafstanden

Wonen

Ca. 100 meter (1,0 - 1,5 minuten)3

Winkelen

Ca. 400 meter (5 minuten)

Werken

Ca. 500 meter (6 minuten)

Ontspanning

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

Gezondheidszorg

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

Onderwijs

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

Tabel 2-5

Richtlijn acceptabele loopafstanden

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte
De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste
toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van
parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met
bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in
de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden
worden met:
^ De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel.
^ De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te
worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.
Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden:
^ De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder
andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.
^ De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande
parkeertekorten of andere doeleinden.
^ Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren
parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.

3 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.
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^

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig
gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en
de aanvrager moeten worden geregeld.

2.2.5

Vervolg: parkeeradvies

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

2.3

Afwijkingsbevoegdheid college van B&W

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren;
“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”.
Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere
omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn.
De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze
bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare
bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de
afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast.

2.4

Overgangsregeling

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
^ Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd
met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een
stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of
exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het
college geaccordeerde document.
^ Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van
inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de
parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.
^ Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is
beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende
parkeernormen.
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2.5 Slotbepaling
Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden
zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’.
Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke
parkeerverplichtingen op te nemen.

2.6

Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan
moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door
de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan
(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een
gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn
aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.”
In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke
parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit
betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle
bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment
nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen
die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de
juridische regels van onderstaande strekking: l,het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van
functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke
parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het
bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.
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3. Parkeernormen Noordoostpolder
3.1

Hoofdfunctie wonen
Eenheid

koop vrijstaand

woning

Centrum
Emmeloord
1,8

Rest
Emmeloord
2,2

Overige
Kernen
2,3

Buitengebied
2,4

Aandeel
bezoekers
0,3

koop twee-onder-een-kap

woning

1,7

koop, tussenIhoek

woning

2,1

2,2

1,5

1,9

2,0

2,2

0,3

2,0

0,3

koop, etage, duur

woning

1,6

2,0

2,1

2,1

0,3

koop, etage, midden

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

koop, etage goedkoop

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huurhuis, vrije sector

woning

1,5

1,9

2,0

2,0

0,3

huurhuis, sociale huur

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huur, etage, duur

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

huur, etage, middenIgoedkoop

woning
kamer

1,1
0,6

1,4
0,7

1,4
0,7

1,4
0,7

0,3

kamerverhuur, zelfstandig
aanleunwoningIserviceflat

Woning

1,0

1,1

1,2

1,2

0,3

0,2

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

3.2

Hoofdfunctie werken
Eenheid

kantoor (zonder baliefunctie)
kantoor (met baliefunctie)
commerciële dienstverlening
bedrijf arbeidsintensiefI
bezoekers extensief (industrie
bedrijf arbeidsextensiefI
bezoekers extensief (bv loods)
bedrijfsverzamelgebouw
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100
bvo
100
bvo
100
bvo
100
bvo
100
bvo

Rest
Emmeloord
2,1

Overige
Kernen
2,6

Buitengebied

m2

Centrum
Emmeloord
1,6

2,6

Aandeel
bezoekers
5V

m2

2,1

2,9

3,6

3,6

20 V

m2

1,6

2,4

2,4

2,4

5V

m2

0,7

1,1

1,1

1,1

5V

m2

1,3

1,9

2,0

2,0

5V
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3.3

Hoofdfunctie winkels en boodschappen
Eenheid

buurtsupermarkt

100 m2 bvo

Centrum
Emmeloord
1,9

Rest
Emmeloord
3,5

Overige
Kernen
4,3

Buitengebied
-

Aandeel
bezoekers
89Z

discountsupermarkt

100 m2 bvo

3,3

6,5

7,8

-

96Z

fullservice supermarkt

100 m2 bvo

3,4

5,2

6,2

-

930Zo

grote supermarkt
groothandel in
levensmiddelen

100 m2 bvo

6,0

7,7

8,8

-

840Z0

100 m2 bvo

-

6,4

7,4

-

80Z

buurt- en dorpscentrum

100 m2 bvo

-

3,7

4,1

-

72Z

wijkcentrum (klein)

100 m2 bvo

-

4,5

5,0

-

76Z

wijkcentrum (gemiddeld)

100 m2 bvo

-

5,1

5,6

-

79Z

weekmarkt

m1 kraam

0,20

0,20

0,23

-

85Z

kringloopwinkel

100 m2 bvo

-

1,9

2,0

2,3

89Z

9,3

92Z

bruin- en witgoedzaken

100 m2 bvo

4,0

7,9

8,2

woonwinkel

100 m2 bvo

1,3

1,9

2,0

2,0

91Z

meubel/woonboulevard

100 m2 bvo

-

2,4

2,5

-

93Z

bouwmarkt

100 m2 bvo

-

2,4

2,4

2,5

87Z

tuin-, groencentrum

100 m2 bvo

-

2,6

2,7

2,9

89Z

Aandeel
bezoekers
970Zo

3.4

Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning
Eenheid

Rest
Emmeloord
1,2

Overige
Kernen
1,2

Buitengebied

1,1
11,2

13,7

95(^

Bibliotheek

100 m2 bvo

Centrum
Emmeloord
0,5

Museum

100 m2 bvo

0,6

Bioscoop

100 m2 bvo

3,2

1,1
11,2

filmtheater/filmhuis

100 m2 bvo

2,6

7,9

7,9

9,9

97^

theater/schouwburg

100 m2 bvo

7,4

9,8

9,8

12,0

87^

Casino

100 m2 bvo

5,7

6,5

6,5

8,0

86(^

1,4

94(^

bowlingcentrum

per baan

1,6

2,8

2,8

2,8

89(^

biljart- en
snookercentrum
dansstudio

per tafel

0,9

1,4

1,4

1,8

87^

100 m2 bvo

1,6

5,5

5,5

7,4

93(^

fitnessstudio/sportschool

100 m2 bvo

1,4

4,8

4,8

6,5

87^

fitnesscentrum

100 m2 bvo

1,7

6,3

6,3

7,4

90(^

wellnesscentrum
(thermen etc.)
sauna, hammam

100 m2 bvo

-

9,3

9,3

10,3

99(^

100 m2 bvo

2,5

6,7

6,7

7,3

99(^

sporthal

100 m2 bvo

1,6

2,9

2,9

3,5

96(^

sportzaal

100 m2 bvo

1,2

2,8

2,9

3,6

94(^

tennishal

100 m2 bvo

0,3

0,5

0,5

0,5

8707o
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3.5

Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie
Eenheid

Centrum
Emmeloord
-

Rest
Emmeloord
-

Overige
Kernen
-

Buitengebied
1,2

Aandeel
bezoekers
90Z

camping

standplaats

bungalowpark

bungalow

-

1,7

1,7

2,1

91Z

café/bar/cafetaria

100 m2 bvo

5,0

6,0

7,0

-

90oZo

restaurant

100 m2 bvo

9,0

13,0

15,0

-

80oZo

discotheek

100 m2 bvo

6,9

20,8

20,8

20,8

99Z

hotel 1 ster

10 kamers

0,4

2,4

2,5

4,5

77Z

hotel 2 sterren

10 kamers

1,4

4,1

4,3

6,3

80Z

5,0

5,2

6,8

77Z

7,2

7,5

9,0

73Z

10,6

11,0

12,6

65Z

hotel 3 sterren

10 kamers

hotel 4 sterren

10 kamers

2,1
3,4

hotel 5 sterren

10 kamers

5,3

3.6

Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen
Eenheid

Centrum
Emmeloord
2,1

Rest
Emmeloord
3,0

Overige
Kernen
3,3

Buitengebied
3,3

Aandeel
bezoekers
57Z

huisartsenpraktijk

behandelkamer

apotheek

apotheek

2,3

3,2

3,4

-

45Z

fysiotherapiepraktijk

behandelkamer

1,3

1,8

2,0

2,0

57Z

consultatiebureau

behandelkamer

1,4

1,9

2,2

2,2

50Z

consultatiebureau voor
ouderen
tandartsenpraktijk

behandelkamer

1,3

1,9

2,0

2,2

38Z

behandelkamer

1,6

2,4

2,6

2,7

47Z

gezondheidscentrum

55Z

behandelkamer

1,6

2,2

2,5

2,5

religiegebouw

per zitplaats

0,2

0,2

0,2

-

verpleeg- en
verzorgingstehuis
ziekenhuis

wooneenheid

0,6

0,6

0,6

-

60Z

100m2 bvo

1,4

1,7

1,9

2,0

29Z
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3.7

Hoofdfunctie onderwijs
Eenheid

kinderdagverblijf
(exclusief K&R)
basisonderwijs
(exclusief K&R)

100 m22 bvo
per leslokaal

Centrum
Emmeloord
1,0

Rest
Emmeloord
1,4

Overige
Kernen
1,4

Buitengebied

0,8

0,8

0,8

0,8

1,5

Aandeel
bezoekers
0Z

middelbare school

100 leerlingen

3,7

4,9

4,9

4,9

11Z

ROC

100 leerlingen

4,7

5,8

5,9

5,9

70Z0

avondonderwijs

10 studenten

4,5

6,8

6,9

10,5

950Zc

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride
Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de
steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan
om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en
parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm
opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten
schoolse opvang.
Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van
een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn
terug te vinden in onderstaande tabel.
^ Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x
reductiefactor parkeerduur4 x reductiefactor aantal kinderen per auto.
^ Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x
reductiefactor parkeerduur5 x reductiefactor aantal kinderen per auto.
^ Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en
brengen x reductiefactor parkeerduur6 x reductiefactor aantal kinderen per auto.
Doelgroep

% halen en brengen met Reductiefactor
parkeerduur
de auto
groep 1 t/m 3
30-60Z
0,5
groep 4 t/m 8
5-40Z
0,25
kinderdagverblijf
50-800Zo
0,25
Tabel 3-1

Reductiefactor aantal
kinderen per auto
0,75
0,85
0,75

Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen

4 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5.
5 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25.
6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.
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3.8

Fietsparkeren

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor
het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht
worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan
voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie
zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.

3.8.1

Ligging fietsparkeervoorzieningen

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

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

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

kantoor medewerkers

100 m2 bvo

1,7

1,2

1,2

Buitengebie
d
0,7

kantoor bezoekers

100 m2 bvo

5,0

5,0

5,0

5,0

Basisschool leerlingen
«250
Basisschool leerlingen
250-500
Basisschool leerlingen
^50
Basisschool medewerkers
Middelbare school
(leerlingen
Middelbare school
(medewerkers)
ROC leerlingen

10 leerlingen

4,3

4,3

4,3

-

10 leerlingen

5,0

5,0

5,0

-

6,2

6,2

6,2

-

10 leerlingen

0,4

0,4

0,4

-

10 leerlingen

1,4

1,4

1,4

-

10 leerlingen

0,6

0,4

0,4

-

10 leerlingen

12

12

12

-

ROC medewerkers

10 leerlingen

0,9

0,9

0,9

-

Winkelcentrum

100m2 bvo

2,7

2,7

2,7

-

Supermarkt

100 m2 bvo

2,9

2,9

2,9

-

Bouwmarkt

100m2 bvo

0,25

0,25

0,25

-

Eenheid
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Tuincentrum

100m2 bvo

0,4

0,4

0,4

0,1

Fastfood restaurant

Locatie

29

10

10

5

Restaurant (eenvoudig)

100 m2 bvo

18

18

18

15

Restaurant (luxe)

100 m2 bvo

4

4

4

Bibliotheek

100 m2 bvo

3

3

3

Bioscoop

100 m2 bvo

7,8

1,4

1,4

Fitness

100 m2 bvo

5,0

2,0

2,0

Museum

100 m2 bvo

0,9

0,9

0,9

Sporthal

2,5

2,5

2,5

Sportveld

100 m2 bvo
Ha netto
terrein

61

61

61

Sportzaal

100 m2 bvo

4,0

4,0

4,0

-

5

5

100 plaatsen

40

40

40

100 m2

1,3

1,3

1,3

100 m2

0,4

0,4

0,4

24

18

18

32

32

32

28

28

28

20

20

20

Begraafplaats
Kerk Z moskee
Gezondheidscentrum
bezoekers
Gezondheidscentrum
medewerkerkers

Zwembad (overdekt)

100
zitplaatsen
100
bezoekers
100 m2
bassin
100 m2
bassin

Rij- en vrijstaande woning

Kamer

1

1

1

Appartement

Kamer

0,75

0,75

0,75

Busstation

Halterende
buslijn

Theater
Stedelijk evenement
Zwembad (openlucht)

Terras
meetellen

5

+05 voor
bezoek
+ 0,5 voor
bezoek

42

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