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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk

1.1 Algemeen

Voor de locatie Schokkerringweg 4-1 te Nagele is een plan ontwikkeld dat voorziet in 
het uitbreiden van een werkplaats op het perceel Schokkerringweg 4-1 te Nagele. Ter 
plaatse is sprake van een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en 
produceren van machines ten behoeve van akkerbouwers. Ondergeschikt hieraan 
wordt reparatie en onderhoud aan de machines aangeboden en vindt er tevens verhuur 
van machines plaats. In de kern is het een bedrijf dat machinerie ontwikkelt voor het be
en verwerkingsproces van witlof. Ook is deze machinerie geschikt voor andere teelten 
zoals pastinaak. Er is zodoende een duidelijke binding met de agrarische sector. Het 
bedrijf heeft in de bestaande situatie 6 FTE + 2 bedrijfsleiders. Dat blijft ook zo in de 
situatie na uitbreiding van het bedrijf.

Met het oog op de groei van de bedrijfsvoering ter plaatse is er de wens om de 
werkplaats uit te breiden.

Op onderstaande luchtfoto is het plangebied aan de Schokkerringweg 4-1 te Nagele 
zichtbaar gemaakt.

Figuur 1.1 - Luchtfoto perceel Schokkerringweg 4-1 te Nagele
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Op de hierna weergegeven figuur is de beoogde uitbreiding van de werkplaats zichtbaar 
gemaakt.

Hierbij nogmaals de luchtfoto waar dan bij benadering ook de gewenste uitbreiding op 
zichtbaar is gemaakt. De uitbreiding komt aan de oostzijde van de bestaande 
werkplaats en zal qua oppervlakte, goot- en bouwhoogte dezelfde maatvoering hebben 
als de bestaande werkplaats. Tevens worden er extra groensingels aangebracht om 
zodoende ook het bedrijf op gedegen wijze landschappelijk in te passen.
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Figuur 1.3 - Weergave uitbreidingsplan ten opzichte van bestaande loods

Op de hierna weergegeven figuur is de beoogde inrichting van het terrein zichtbaar.

Figuur 1.4 - Weergave uitbreidingsplan en terreininrichting
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1.2 Planologisch kader

Het perceel Schokkerringweg 4-1 te Nagele is planologisch gezien opgenomen in de 
beheersverordening ‘Landelijk Gebied’. Deze beheersverordening heeft het 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004’ van toepassing verklaard. Hierin is het 
perceel Schokkerringweg 4-1 te Nagele bestemd als ‘Agrarisch gebied’ met een 
bijbehorend bebouwingsvlak (hier mag worden gebouwd indien de afstand tot het hart 
van de erfsloot meer dan 12 meter is). Zie voor de weergave van het genoemde 
bebouwingsvlak afbeelding 1.5 op de volgende bladzijde.

Figuur 1.5 - Weergave bestemmingsplankaart met bebouwingsvlak.

Het perceel heeft een agrarische bestemming. Deze bestemming is niet meer passend 
voor de feitelijke bedrijfsactiviteiten die ter plaatse worden ontplooid, namelijk de 
ontwikkeling en productie van machines ten behoeve van akkerbouw. Medewerking aan 
het plan is mogelijk door het wijzigen van de agrarische bestemming naar die van 
‘Bedrijf’. In de regels van het te maken bestemmingsplan zal in algemene zin 
bedrijvigheid tot en met categorie 2 worden toegestaan. Daarnaast zal een specifieke 
aanduiding moeten worden opgenomen voor 'specifieke vorm van bedrijf - ontwikkeling 
en productie machines'.

1.3 Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd:

^ Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk;
^ Hoofdstuk 2: Beleidskader, geeft een overzicht van het relevante Europees-, rijks-, 

provinciaal -en gemeentelijk beleid en onderzoeken;
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^ Hoofdstuk 3 Het plan, hierbij wordt ingegaan op de uitgangspunten en de opzet van 
het bestemmingsplan;

^ Hoofdstuk 4 Toelichting op de regels, geeft een nadere toelichting op de regels;
^ Hoofdstuk 5 Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid. Tenslotte behandelt deze de 

maatschappelijke en de financiële uitvoerbaarheid.

1.4 De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1' bestaat 
naast deze toelichting uit de volgende stukken:

^ Verbeelding, schaal 1:1000 (tek. nr. NL.IMRO.0171.BP00674-VO01)
• Bijlagen bij de toelichting
• Regels
• Bijlagen bij de regels

1.5 Verantwoording

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 
(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 
beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen 
om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in 
de tekst weergegeven.
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2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Hoofdstuk 2 Beleidskader en onderzoek

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan welke onderwerpen 
tenminste in de toelichting bij het bestemmingsplan aan de orde moeten komen. 
Hieronder en in de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden deze onderwerpen behandeld. In 
algemene bewoordingen komt het er op neer dat in de toelichting de gedachten worden 
neergelegd die aan het plan ten grondslag liggen. Het bevat de resultaten van 
onderzoek naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling 
van het gebied.

Europees beleid

Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn)

Algemeen
Als uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn zogenaamde Speciale 
Beschermingszones onderscheiden in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze 
gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000, het Europese netwerk 
van natuurgebieden. De Friese IJsselmeerkust, het Ketelmeer en het Vossemeer, het 
Zwarte Meer en de natuurgebieden Weerribben en Wieden (Overijssel) zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied.

De aanwijzing als Natura 2000-gebied heeft niet alleen gevolgen voor het aangewezen 
gebied, maar ook voor het omliggende gebied door de zogenaamde externe werking.
Dit wil zeggen dat ontwikkeling of gebruik van gronden die buiten de Natura 2000 
gebieden liggen van invloed kunnen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
beschermde gebied.

De Europese richtlijnen en de bescherming van de Speciale Beschermingszones zijn 
opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Deze is sinds oktober 2017 van kracht.

Toepassing op het plan
In paragraaf 4.5 is ingegaan op de ligging van Natura 2000 gebieden. De afstand tot 
een Natura 2000 gebied bedraagt circa 2.9 kilometer afstand (Ketelmeer). Het 
Ketelmeer is niet als ‘verzuringsgevoelig voor stikstof’ aangemerkt, maar is van belang 
voor broedvogel- en niet-broedvogelsoorten. Voorliggend bestemmingsplan zorgt niet 
voor de vestiging van milieukundig gezien ‘andere’ of ‘zwaardere’ bedrijvigheid die ertoe 
zal leiden dat in het Ketelmeer invloed is op de genoemde vogels. Het aspect 
‘stikstofdepositie’ op Natura 2000 gebieden is nog beschreven in paragraaf 4.5.2.

Rijksbeleid

Ruimtelijk - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder 
aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en 13 maart 
2012 vastgesteld. Onderdeel van deze structuurvisie is het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro).
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Met de structuurvisie kiest het rijk voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Hieronder zijn de 13 nationale belangen weergegeven.

De structuurvisie bepaalt de ambities voor Nederland in 2040. Deze hebben betrekking 
op de concurrentiekracht, bereikbaarheid, en leefbaarheid en veiligheid van/in 
Nederland. Voor deze 3 rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang 
genoemd. Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor zij verantwoordelijk is en waarop het 
resultaat wil boeken. De benoemde nationale belangen zijn:
1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 

regio’s met een concentratie van topsectoren;
2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie;
3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen;
4. Efficiënt gebruik van de ondergrond;
5. Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen;
6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van 

weg, spoor en vaarwegen;
7. Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om 

het functioneren van de netwerken te waarborgen;
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s;
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten;
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen.

De structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 
consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 
Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. 
Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: 
PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda 
Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

Delen van de structuurvisie die de nationale ruimtelijke belangen borgen en die 
juridische doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in een algemene maatregel van 
bestuur, de Amvb Ruimte (Barro).

Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving 
opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd. Het 
nieuwe Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich op het toezicht achteraf.
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2.2.2

Wanneer rijksdoelen en nationale belangen raken aan regionale opgaven, vraagt dit om 
heldere taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen de betrokken overheden. 
Waar het Barro bepalingen bevat gericht op gemeentelijke bestemmingsplannen gaat 
het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal tijdens het opstellen en 
vaststellen van bestemmingsplannen dan ook niet toetsen op een correcte doorwerking 
van nationale belangen. Daarnaast blijft het Rijk opkomen voor zijn directe belangen bij 
gemeentelijke en provinciale plannen vanuit de rol van weg- en waterbeheerder 
(Rijkswaterstaat), eigenaar van defensieterreinen (ministerie van Defensie) en voor 
projecten in het kader van de rijkscoördinatieregeling rond rijksinpassingsplannen op 
het terrein van de energie-infrastructuur (het ministerie van EL&I).

Toepassing op het plan
Voor dit deel van Nagele zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die 
aangemerkt worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden 
en er is dan ook geen sprake van de doorwerking van een nationaal belang bij dit 
bestemmingsplan.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor 
efficiënt ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 
augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is 
het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt.

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 
systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een 
goede ruimtelijke ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de 
minister er voor zorgt dat decentrale overheden over de juiste instrumenten kunnen 
beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. Hieronder wordt begrepen 
het voorkomen van over-programmering, het faciliteren van groei, het anticiperen op 
stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio’s.

Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten 
van belang:
1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling
2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw
3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied
4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling
5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied

De ladder duurzame verstedelijking is alleen van toepassing op projecten met een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. De vraag is dan wat is een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling?

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1, Bro) luidt als volgt: 
Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen.
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2.3

2.3.1

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

Nieuwe stedelijke ontwikkeling: of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt 
bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. 
Voorziet het plan in de toevoeging van een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' 
bij een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2.

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet 
dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel 
sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op 
grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden 
gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het om een functiewijziging 
gaat, moet worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige 
functiewijziging, dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag betrokken worden.

De nieuw te bouwen werkloods krijgt een oppervlakte van circa 425 m2 en zodoende is 
er geen sprake van een ladderplichtig plan. Daarbij komt ook dat binnen de nu nog 
aanwezige agrarische bestemming de beoogde oppervlakte aan bebouwing reeds bij 
recht is toegestaan. Het plan is niet ladderplichtig.

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Flevoland Straks

De Omgevingsvisie Flevoland Straks geeft de langetermijnvisie van de provincie 
Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. 
Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Er zijn 
drie kernopgaven:
^ Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),
^ Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving),
^ Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij 
betrokken is. Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere 
vraagstukken van de provincie Flevoland. In de strategische opgaven staan de 
belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat om de 
volgende opgaven:
^ Duurzame Energie 
^ Regionale Kracht 
^ Circulaire Economie 
^ Landbouw: Meerdere Smaken

De voorgenomen ontwikkeling sluit goed aan bij de uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Er wordt namelijk een nieuwe invulling gegeven aan 
een voormalige agrarisch terrein, wat kan worden aangemerkt als een duurzame 
ontwikkeling. De bebouwing komt namelijk niet leeg te staan wat een eventuele
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2.3.2

2.3.3

verloedering van het pand en de omgeving voorkomt. Vooralsnog is de beleidsmatige 
kant van de Omgevingsvisie Flevoland Straks in uitwerking. Daarom wordt wat betreft 
het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006.

Omgevingsprogramma Flevoland

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

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

De komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische bedrijfslocaties verwacht. 
Door de schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In 
Flevoland is tussen nu en 2030 sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente 
berekeningen van Alterra laten zien dat er tot 2030 naar verwachting in Flevoland zo’n 
1,3 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing beschikbaar komt: in totaal een 
grotere oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo’n 70oZo hiervan bevindt zich in 
de gemeente Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende 
agrarische bebouwing wil de provincie de unieke structuur van Flevoland behouden.

De nieuwe functie valt op grond van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de 
VNG aan te merken als een 'machine- en apparatenfabriek' met een oppervlakte van 
minder dan 2.000 m2. Hier hoort milieucategorie 3.2 bij. Vanwege de ligging in 
gemengd gebied kan een stap omlaag gedaan worden zodat de functie is aan te 
merken al milieucategorie 3.1 met een hoogste richtafstand van 50m. In hoofdstuk 4 
van de toelichting van het bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom dit inpasbaar is.

RO Visie Werklocaties Flevoland

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

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

Initiatief in relatie tot het beleid
In het onderhavige geval is sprake van een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie. De 
locatie is reeds in gebruik als locatie voor het ontwikkelen en produceren van machines 
ten behoeve van de akkerbouw (voor de witlof en pastinaak-teelt bedrijven). De 
uitbreiding van het bedrijf wordt beschouwd als een passende aanvulling van de 
bestaande locatie. Dit gelet op de binding van het bedrijf met het agrarisch werkgebied.

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied

Het landelijk gebied van Flevoland heeft voor een groot deel een agrarische functie. 
Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 
kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en vergroting van 
(voormalige) agrarische bouwpercelen, voor zover deze de bestaande activiteiten en 
functies niet hinderen, niet leiden tot verstedelijking van het landelijk gebied en 
landschappelijk, milieutechnisch en verkeerskundig goed worden ingepast. Daarbij 
dienen de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven of verder 
versterkt te worden. De thans bestaande en legaal gevestigde niet-agrarische en 
agrarisch aanverwante activiteiten die niet binnen de beleidsregel passen, mogen 
worden voortgezet, mits de afwijking ten opzichte van deze beleidsregel niet vergroot 
wordt.

Met deze beleidsregel willen Gedeputeerde Staten aangeven op welke wijze zij omgaan 
met de uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn 
geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De beleidsregel heeft betrekking op de (voormalige) agrarische bouwpercelen in het 
landelijke gebied van Flevoland, met uitzondering van (voormalige) agrarische 
bouwpercelen binnen de (te ontwikkelen) Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Onderstaand is de beleidsregel opgenomen en verwerkt in relatie tot voorliggend plan.

Thema ‘Geen belemmering voor bestaande functies’
Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het 
functioneren van de naastgelegen (agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals wonen 
en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit nader worden geregeld in een 
(milieu)vergunning. In paragraaf 4.9 is hier nader op ingegaan.
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Thema ‘Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied’
Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, mits deze activiteiten in opzet en ontwikkelingsperspectief 
kleinschalig van karakter zijn en blijven.

Hiervoor geldt dat:
a. de schaal van een activiteit bepaald wordt door de aard, de omvang, de

verkeersaantrekkende werking en het aantal werknemers. In de tabellen 1 en 2 in 
de toelichting is voor een aantal activiteiten een indicatie van de bedoelde 
kleinschaligheid gegeven;

In tabel 1 zijn de volgende vormen van bedrijvigheid genoemd waarmee het plan te 
vergelijken is qua omvang en waarvan is gesteld dat deze zijn aan te merken als 
agrarisch aanverwante kleinschalige bedrijfsactiviteiten die kunnen thuishoren op een 
voormalig agrarisch erf. Het is daarbij aan te merken als een combinatie tussen een 
toeleveringsbedrijf en machineriebedrijf.

Tabel 1. agrarisch aanverwante activiteiten (motivatie keuze activiteiten zie eindnoot)

Omschrijving (met 
zo mogelijk de SBI- 
code)

Opmerkingen

Bosbouw 
machinerie en 
verwerking (020)

Het stallen van machinerie voor bosbouw en de houtverwerking (zagen en behandelen, 
impregneren e.d.). Activiteiten en opslag vinden bij voorkeur plaats in bestaande bebouwing. 
Als de activiteit alleen de machinerie betreft, is de activiteit op te vatten als een agrarisch 
hulpbedrijf en wordt dan als zodanig behandeld. Mogelijke hinder voor omgeving vanwege het 
geluid dat met de houtverwerking gepaard gaat en de zouten die warden gebruikt dient via de 
milieuregelgeving verder gereguleerd te worden. Vanwege het (zware) transport van het hout 
is een ligging nabij het aanvoergebied en/of een waterweg of gebiedsontsluitingsweg 
gewenst.

Agrarische
hulpbedrijf

Loonbedrijven, toeleverings- en opslagbedrijven en veehandelbedrijven.

Be- en verwerking 
van (streek) eigen 
producten

Wassen, hakken, verpakken en bereiden van jam, sap, zuivel, wijn, brood e.d. van de 
agrarische producten geteeld in de nabije omgeving, niet zijnde een grote slachterij. Voor 
detailhandel: zie algemene voorwaarden Daarnaast worden koelhuizen en mestbe- en 
verwerking apart behandeld. Ligging nabij afzetgebieden (woonkern en recreatie) is gunstig.
Op grand van landschappelijke overwegingen (beperken van het schoorsteengehalte van het 
landelijk gebied), het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de kernen, het voorkomen 
van verstedelijking van het landelijk gebied en het beperken van de verkeersaantrekkende 
werking is de grens gelegd op 500 m2 om bet onderscheid te maken tussen hetgeen nog 
behoort tot een agrarisch aanverwante activiteit en een meer bedrijfsmatige activiteit die 
eerder thuis hoort op een bedrijven- en/of industrieterrein.

Ook wordt in tabel 2 nog een bouwbedrijf genoemd met een maximum aantal 
werknemers tot 10 fte als te kunnen worden toegestaan op een voormalig agrarisch erf. 
Qua omvang is het bedrijf van initiatiefnemer kleiner dan een bouwbedrijf. Het aantal 
personeelsleden is 8 en blijft 8.

BELEIDSREGEL
KLEINSCHALIGE ONTWIKKELINGEN IN HET LANDELIJK GEBIED 2008

Bouwbedrijf en 
aannemersbedrijf 
met werkplaats 
(45)

Bouw- en aannemersactiviteiten horen in principe thuis op een bedrijven- en/of industrieterrein, 
mede vanwege riet zware verkeer en eventuele geluidsoverlast. Daarom is dit in de 
beleidsregel gekoppeld aan een maximaal aantal werknemers van 10 fte.

Camping bij de Het bieden van gelegenheid tot overnachten in kampeermiddelen, waaronder bet “ecologisch”

b. niet-agrarische en agrarisch aanverwante activiteiten hebben indien mogelijk plaats 
in bestaande bebouwing;
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c. voor niet-agrarische activiteiten in totaal maximaal 30 “/o van het (voormalig) 
agrarisch bouwperceel bebouwd mag worden.

Er komt op een perceel van bijna 8000 m2 groot een extra werkloods bij van circa 425 
m2. De loods wordt ingezet voor een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en 
produceren van machines ten behoeve van akkerbouwers, vooral in de witlof en 
pastinaak sector. Er is zodoende een duidelijke binding met de agrarische sector. Wel is 
het zo dat er een extra loods gebouwd wordt en er niet op dat onderdeel gebruik kan 
worden gemaakt van ‘bestaande bebouwing’. Onder punt b staat ook genoemd ‘indien 
mogelijk’ en is het geen harde beperkend aspect. Met deze bebouwing erbij is nog geen 
sprake van het voor 30% hebben bebouwd van het voormalige agrarisch bouwperceel, 
waarbij ook nog kan worden aangegeven dat in dit specifieke bestemmingsplan in de 
regels is bepaald dat het bebouwingspercentage hier maximaal 20% mag bedragen. De 
extra werkloods leidt ook niet tot het vergroten van het aantal werknemers van het 
bedrijf.

De volgende uitzonderingen zijn hierop van toepassing:
1. detailhandel is toegestaan tot een maximum van 200 m2 bruto vloeroppervlak per 

(voormalig) agrarisch bouwperceel voor de verkoop van eigen of in de streek 
gekweekte of vervaardigde producten (opslag niet meegerekend) en/of voor de 
verkoop van producten met een directe binding aan op grond van deze beleidsregel 
toegestane toeristisch-recreatieve voorzieningen;

2. een café en/of restaurant is toegestaan tot een maximum van 500 m2 per 
(voormalig) agrarisch bouwperceel.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing voor het plan.

d. voor agrarisch aanverwante activiteiten geen maximum bebouwd oppervlakte 
gesteld wordt. De volgende uitzonderingen zijn hierop van toepassing:
1. bouwwerken ten behoeve van de be- en/of verwerking van eigen of in de streek 

gekweekte of vervaardigde producten producten zijn toegestaan tot een 
maximum van 500 m2 per (voormalig) agrarisch bouwperceel;

2. bouwwerken ten behoeve van de be- en/of verwerking van mest en andere 
biomassa zijn toegestaan tot een maximum van 1000 m2 per (voormalig) 
agrarisch bouwperceel;

3. bebouwing in de vorm van teeltondersteunend glas is toegestaan tot een 
maximum van 2500 m2 per (voormalig) agrarisch bouwperceel.

Bovenstaande uitzonderingen zijn niet van toepassing op voorliggend plan.

Niet toegestaan zijn niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten die qua 
aard, omvang, verkeersaantrekkende werking en aantal werknemers primair thuishoren 
op een bedrijventerrein of industrieterrein dan wel in of aansluitend aan de bebouwde 
kom. Dit geldt in ieder geval voor activiteiten die vallen in de milieucategorie 4 of hoger .

Hier is sprake van een milieucategorie 3.2 inrichting welke qua bedrijfsvoering 
aansluiting vindt bij de agrarische sector. Het bedrijf is als kleinschalig aan te merken 
met een beperkte ruimtelijke uitstraling. Er is een duidelijke link met het agrarisch 
productiegebied. Indien in de toekomst het bedrijf nog groter zou moeten gaan worden 
dan is en verplaatsing naar een bedrijventerrein aan de orde, zo is afgestemd met de 
gemeente en provincie en daarvan is de initiatiefnemer dus goed van op de hoogte dat 
deze uitbreiding de maximaal toegestane uitbreiding betreft. Met de in dit
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bestemmingsplan opgenomen ‘enge’ bestemmingsomschrijving (boven cat.2 
(gekoppeld aan lijst) wordt uitsluitend dit specifieke bedrijf toegestaan) en de beperkte 
bouwmogelijkheid is de kleinschaligheid van het bedrijf voldoende geborgd.

Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen 
boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning. Hiervan is 
sprake, er is één bedrijfswoning aanwezig. Er wordt niet voorzien in een extra 
bedrijfswoning.

Vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel is mogelijk, mits:
a. de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn 

verkend en te beperkt zijn bevonden;
b. bij de aanvraag tot vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel wordt 

aangegeven waarom de gevraagde vergroting noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van het agrarische bedrijf of niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteit. 
Daarbij wordt ook het toekomstperspectief van het desbetreffende bedrijf of 
activiteit in beschouwing genomen;

c. wordt voldaan aan de volgende regeling:
1. voor uitbreidingen van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot in totaal 2,5 

hectare kan een binnenplanse vrijstellings/ontheffingsmogelijkheid in het 
bestemmingsplan worden opgenomen voor zover dat niet reeds in het 
vigerende bestemmingsplan is opgenomen;

2. Voor samenvoeging van twee naast elkaar gelegen (voormalige) agrarische 
bouwpercelen kan een binnenplanse vrijstelling/ontheffing in het 
bestemmingsplan worden opgenomen;

3. voor uitbreidingen waarbij het (voormalige) agrarische bouwperceel in totaal 
groter wordt dan 2,5 hectare is een herziening van het bestemmingsplan of een 
projectprocedure noodzakelijk;

Er wordt niet voorzien in een verdergaande vergroting van het bedrijfsperceel.
Het ruimtelijk splitsen van een (voormalig) agrarisch bouwperceel is niet toegestaan. 
Dat is in voorliggend plan ook niet aan de orde.

Landschappelijke inpassing
Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen en ontwikkeling van niet- 
agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten is mogelijk, tenzij de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten worden aangetast. Hiervoor geldt dat:
a. bij niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten de erfsingel behouden 

moet blijven of hersteld moet worden;
b. de vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel landschappelijk wordt 

ingepast, door middel van het herstellen of opnieuw aanplanten van de erfsingel;
c. er naar gestreefd dient te worden, dat de vorm van het (voormalige) agrarische 

bouwperceel past in het aanwezige landschap.

Het perceel zal op een gedegen wijze landschappelijk worden ingepast, hiertoe is een 
beplantingsplan opgeteld die door middel van een voorwaardelijke verplichting is 
gekoppeld aan de regels en zodoende is de uitvoering ervan handhaafbaar en 
afdwingbaar. Op onderstaande figuur is de landschappelijke inpassing zichtbaar 
gemaakt. Omwille van de leesbaarheid van deze tekening wordt tevens verwezen naar 
bijlage 1 van de regels het erfinrichtingsplan.
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Verkeerskundige inpassing
Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van 
niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de 
verkeersafwikkeling .

Voorts geldt dat:
a. voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalige) 

agrarische bouwperceel;
b. er bij voorkeur geen sprake is van meer dan één uitrit;
c. parkeren geschiedt op het eigen (voormalige) agrarische bouwperceel;
d. de niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op het (voormalig) 

agrarisch bouwperceel zijn afgestemd op de aard en capaciteit van de weg 
waaraan het betreffende bouwperceel is gelegen.

Zowel het bedrijfsperceel zelf als ook de aan- en afvoerroute via de Schokkerringweg 
zijn van dien aard dat er geen problemen met het parkeren als met aan- en afvoer 
worden verwacht. Er is en blijft sprake van één inrit.

Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere 
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets. Is 
niet van toepassing voor dit plan.

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de 
gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende 
belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te 
wegen. En hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 
2025.
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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 ken zij een zekere 
mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor ons toekomstig beleid, 
ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete 
(plan)ontwikkelingen in gang te zetten.

Over het hergebruik van vrijkomende agrarische erven is het volgende verwoord in de 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025. Onderstaande teksten zijn één op één 
overgenomen en zijn daarom cursief weergegeven.

“In het landelijk gebied gaan we op vrijkomende agrarische erven ruimte bieden aan 
nieuwe woonmilieus, voorzieningen en kleinschalige (niet-agrarische) bedrijvigheid. 
Hierdoor kunnen de erven een nieuwe invulling krijgen als agrariërs stoppen met 
hun bedrijfsvoering. Omdat de vestigingsomstandigheden op de erven sterk afwijken 
van die in de dorpen is onze verwachting dat er geen sprake is van onderlinge 
concurrentie. We verwachten juist dat er een onderling versterkend effect optreedt, 
bijvoorbeeld doordat voorzieningen in de dorpen kunnen profiteren van de komst van 
nieuwe plattelandsbewoners.”

Landbouw blijft de primaire functie in het landelijk gebied. Het zorgt ervoor dat het 
unieke polderlandschap open blijft en niet langzaam ‘verrommelt’ door andere functies. 
Het inzetten op functiescheiding tussen landbouw en andere functies draagt 
hieraan bij. In de rand langs het oude land en in de corridor tussen Emmeloord en het 
Kuinderbos is juist een zekere verdichting van het landschap gewenst; niet-agrarische 
functies kunnen hieraan bijdragen”.

Vrijkomende agrarische bedrijfskavels
^ Van de oorspronkelijke 1.600 agrarische erven in de Noordoostpolder zijn er door 

de schaalvergroting nog geen 1.000 over. Dat aantal daalt nog verder. Tot nu toe 
zijn vooral oorspronkelijke erven vrijgekomen met weinig extra bebouwing, maar dat 
gaat de komende jaren veranderen wanneer ook erven vrijkomen die al eens zijn 
uitgebreid en waarvan de erfsingel vaak ontbreekt. In het herstellen van de 
oorspronkelijke kwaliteit van deze vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab’s) 
zien wij een grote uitdaging;

^ De meeste vab’s zijn uitermate geschikt voor de uitoefening van niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten in de lichte milieucategorieën, kleinschalige voorzieningen, 
recreatie en alternatieve woonvormen zoals ‘rood voor rood’. Hieraan worden wel 
voorwaarden gesteld om negatieve effecten te vermijden met betrekking tot de 
(ontwikkeling van de) kernen en de mogelijk negatieve effecten op omliggende 
bedrijven. De uitvoering van het beleid zal nadrukkelijk worden gemonitord en 
indien nodig zal het beleid worden bijgesteld. In diverse paragrafen van de 
structuurvisie wordt inhoudelijk ingegaan op de kansen die er liggen op de vab’s.

Niet-agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied
Het toestaan van kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid (zoals loonbedrijven, 
timmerbedrijven, recreatiebedrijven, horeca en detailhandel) op de vrijkomende 
agrarische erven (vab’s) biedt kansen voor de leefbaarheid van het landelijk
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gebied. Wij staan de vestiging van dit soort bedrijven op de vab’s binnen het bestaande 
erf onder voorwaarden toe.

De erfsingel moet behouden blijven, dan wel opnieuw worden aangeplant. Erfuitbreiding 
is niet mogelijk; als de bedrijven te groot worden, moeten ze verhuizen naar één 
van de bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling dat door concurrentie een leegloop 
ontstaat van de lokale bedrijventerreinen.

Mogelijkheden op vrijkomende agrarische bedrijven
Commerciële en maatschappelijke voorzieningen kunnen een goede invulling geven 
aan het vrijkomen van agrarische erven. Wij willen die mogelijkheid onder voorwaarden 
toestaan, Belangrijkste randvoorwaarde is daarbij dat we concurrentie met de 
voorzieningen in de dorpen willen voorkomen.

Beleefbaar maken agrarisch gebied
Ook op vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab’s) bieden wij aan ondernemers 
ruimte voor op recreatie gerichte voorzieningen, eventueel in combinatie met 
zorgvoorzieningen.

Al met al biedt de Structuurvisie veel mogelijkheden voor herinvulling van vrijkomende 
agrarische erven. Voorliggend bestemmingsplan is in lijn met de Structuurvisie. Er wordt 
ruimte geboden aan herinvulling van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, mits de 
bestaande karakteristiek van het erf maar behouden blijft. Daaraan voldoen de plannen 
van initiatiefnemer. Verder is hier sprake van een kleinschalig bedrijf met een beperkte 
ruimtelijke uitstraling. Er is een duidelijke link met het agrarisch productiegebied. Met de 
enge bestemmingsomschrijving (boven cat.2 (gekoppeld aan lijst) wordt uitsluitend dit 
specifieke bedrijf toegestaan) en samen met de beperkte bouwmogelijkheid is de 
kleinschaligheid voldoende geborgd.

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder (2013)

‘Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid’

Deze welstandsnota vaart een nieuwe koers. Een groot deel van het grondgebied van 
de gemeente Noordoostpolder is welstandsvrij terwijl voor bepaalde categorieën 
bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen gelden. Tegelijkertijd gaat deze 
nota ook over het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de bebouwing, 
die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke beeld van de gemeente.

Het plangebied valt in de welstandsnota onder de aanduiding landelijk gebied. Dit 
gebied is aan te merken als welstandsluw:
Uitbreidingen en verbouwingen aan oorspronkelijke woningen, boerderijen inclusief 
eventueel aangebouwde schuur/stal en montageschuren dienen met respect voor de 
bestaande architectuur te worden uitgevoerd. Volstaan is echter met het stellen van 
eisen aan de meest naar de weg toegekeerd zijde van deze gebouwen.
Bijgebouwen bij woningen en losstaande bedrijfsgebouwen zijn welstandsvrij, zij het dat 
voor de bedrijfsgebouwen wel eisen worden gesteld aan het kleurgebruik. Daar zijn 
alleen gedekte kleuren toegestaan.

Met de beoogde nieuwbouw van een extra werkplaats zal rekening worden gehouden 
met de welstandscriteria die gelden op het moment van aanvragen daarvan.
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3 Hoofdstuk 3 Gebieds- en planbeschrijving

3.1 Ligging en historie Nagele

Het plangebied bevindt zich aan de Schokkerringweg 4-1 te Nagele. Nagele is gelegen 
in de gemeente Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Hieronder is de ligging van 
Nagele binnen de gemeente Noordoostpolder zichtbaar gemaakt.

Nederland, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en ligging Nagele in één oogopslag.

Nagele is een dorp in de gemeente Noordoostpolder ten zuiden van Emmeloord. Het 
dorp is vernoemd naar een eiland, De Nagel, dat net als Schokland en Urk in de 
Zuiderzee lag. In de middeleeuwen is Nagele in de golven verdwenen. Het is het laatste 
van de tien dorpen in de gemeente Noordoostpolder. Door de enorme veranderingen in 
de jaren vijftig werd besloten geen arbeiderswoningen meer te bouwen bij de 
boerderijen bij Nagele maar de landarbeiders in het dorp te laten wonen. Om ook meer 
leefbaarheid in het dorp te krijgen, konden in die tijd ook niet-poldergebondenen een 
woning in Nagele huren. Zodoende was Nagele eigenlijk het eerste dorp in de 
Noordoostpolder waar zich vrij veel randstedelingen vestigden.
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3.2 Ligging plangebied Schokkerringweg 4-1

Op onderstaande luchtfoto is het perceel zichtbaar gemaakt ten opzichte van de 
nabijgelegen kern Nagele. Het perceel bevindt zich ten oosten van de kern Nagele op 
een afstand van circa 500 meter afstand tot de woonbebouwing van Nagele.

Het gebied kenmerkt zich door de ligging van ‘clusters’ van agrarische of voormalige 
agrarische erven die in de regel zijn omzoomd door forse boomsingels en verder een 
open en weids agrarisch landschap.

Hierna volgt een weergave van het perceel zelf ten opzichte van de direct rondom 
gelegen percelen. Het perceel maakt onderdeel uit van een zogeheten ‘3-erven 
systeem’. Aan de noord- en oostkant bevinden zich eveneens percelen met een 
agrarische bestemming. Hier is nog sprake van actieve akkerbouwers.
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Het perceel zelf bevindt zich aan de zuidkant van de Schokkerringweg. Op het perceel 
bevindt zich voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Het perceel wordt aan de west
en zuidwestzijde en aan de oostzijde gedeeltelijk omzoomd door een forse 
(boom)singel. Hierna is weergave gedaan van het perceel vanuit de lucht met daarin 
indicatief weergegeven de beoogde uitbreiding van de werkplaats. De uitbreiding zorgt 
er mede voor dat het merendeel van de buitenopslag naar binnen kan, hetgeen het 
totale erf een verzorgdere uitstraling zal geven en beter is voor de levensduur van bij 
het bedrijf behorende goederen.
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De te bouwen werkplaats krijgt een oppervlakte van circa 425 m2 (lengte en breedte 
van 17m bij 25m). De goot- en bouwhoogte zullen 4,5 meter en 8,0 meter gaan 
bedragen bij een dakhelling van 15 graden.

Tevens wordt voorzien in het robuuster maken van de landschappelijke inpassing van 
het bedrijfsperceel. Op onderstaande tekening is de beoogde landschappelijke 
inpassing weergegeven van het perceel Op deze wijze wordt het perceel ook 
landschappelijk ingepast en wordt een robuuste erfafscheiding tot stand gebracht. Door 
middel van het opnemen van een voorwaardelijke verplichting is de uitvoering van het 
inrichtingsplan ook juridisch geborgd.

In bijlage 1 van de regels is het erfinrichtingsplan met het bijbehorende bomenplan 
opgenomen.
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren

4.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet worden nagegaan of er 
milieuaspecten zijn (in of nabij het plangebied) die belemmeringen (kunnen) vormen 
voor de in het plangebied opgenomen functies. In dit kader dient aandacht te worden 
besteed aan:

1. Archeologie;
2. Bodem;
3. Cultuurhistorie;
4. Ecologie;
5. Fysieke en externe veiligheid;
6. Geluid(hinder);
7. Luchtkwaliteit;
8. M.E.R.-beoordeling;
9. Milieu(hinder);
10. Verkeer en vervoer;
11. Water(toets).

4.2 Archeologie

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 
in relatie tot de wettelijke bepalingen (Erfgoedwet 2016) en hoe met het oog op het 
noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is omgegaan. Eventuele 
onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden gevoegd.

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordoostpolder ligt het 
perceel in een gebied dat deels is aangeduid als ‘Waarde Archeologie 8’. Voor deze 
gebieden geldt dat een archeologisch onderzoek nodig is bij ruimtelijke ingrepen die 
groter zijn dan 10.000 m2. Hiervan is bij dit plan geen sprake. Er is geen onderzoek 
nodig. We blijft de archeologische dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 8’ intact 
op de verbeelding en in de regels.
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4.3 Bodem

In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling 
omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 
toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een locatie wordt de 
norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor:
^ een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;
^ waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven;
^ die de grond raken;
^ waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing);
^ die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken;
^ waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn;
^ die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is.

Aangezien het hier gaat om de uitbreiding van een werkplaats, waarvan wij aannemen 
dat hier dagelijks meer dan 2 uur per dag mensen kunnen en zullen verblijven en groter 
dan 50 m2 zal zijn is een verkennend bodemonderzoek nodig. Dit verkennend 
bodemonderzoek is vervolgens uitgevoerd door onderzoeksbureau Milieu Advies 
Noord-Nederland. Het bij het onderzoek behorende rapport is als bijlage bij het 
bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgt een uiteenzetting van het resultaat van het 
uitgevoerde onderzoek.

Evaluatie onderzoeksresultaten
Van de opgeboorde grond zijn twee mengmonsters samengesteld, één van de 
bovengrond tot 0,5 meter beneden maaiveld en één van de ondergrond van 0,45 tot 
1,50 meter beneden maaiveld. Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt het 
volgende:
^ In de onderzochte bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen van de 

geanalyseerde parameters en wordt de bodem als niet verontreinigd 
geclassificeerd.

^ In de onderzochte ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen van de 
geanalyseerde parameters cadmium, kwik, zink en som drins. De onderzochte 
ondergrond wordt derhalve als ‘licht verontreinigd’ geclassificeerd;

^ Uit indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de onderzochte 
bovengrond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’, de 
ondergrond voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘wonen’.

^ Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater een licht 
verhoogd gehalte is aangetroffen van de geanalyseerde parameter barium, 
waardoor het grondwater is geclassificeerd als licht verontreinigd.
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4.4

Aanbevelingen
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op het deel van het perceel aan de 
Schokkerringweg 4-1 waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de 
onderzoekslocatie opgestelde hypothese “onverdachte locatie”, enkel voor de 
ondergrond formeel onjuist is. Echter gezien de hooguit zeer licht verhoogde gehalten is 
er geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek. Op basis van de uitkomsten 
van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen te 
worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie waarbij een nieuwe loods 
zal worden gebouwd. Dit dient echter te worden bevestigd door het bevoegd gezag. 
Ontgraven en toepassen van de grond binnen de zone van de bodemkwaliteitskaart van 
de gemeente is niet zondermeer toegestaan. Het toepassen op een andere locatie 
binnen de zone van de bodemkwaliteitskaart dient in overleg met de gemeente te 
worden verricht.

Indien grond wordt afgevoerd naar een toepassingslocatie buiten de gemeente dan 
wordt geadviseerd om een AP04 partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit onder 
het certificaat van de BRL 1000 te laten uitvoeren ter bepaling van de kwaliteit en 
bestemming van de partij. Tot slot wordt geadviseerd om tijdens 
vervolgwerkzaamheden alert te zijn op eventuele onvoorziene bodemverontreiniging.

Cultuurhistorie

Modernisering Monumentenwet (MoMo)ZWiiziging Bro
Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 
inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 
van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 
de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 
ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende:

"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 
objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 
onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 
veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 
gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 
cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 
gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 
inrichten en gebruiken"

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten:
1. Historische (stede)bouwkunde Z bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 
elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten;

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden in de 
bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 
graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 
infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle

NL.IMRO.0171.BP00674-ON01

Toelichting



Gemeente Noordoostpolder

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele
Blad 30 van 50

September 2021

Versie 01

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief. Deze sporen kunnen zich 
ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 
scheepswrakken;

3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 
gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 
verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen.

Cultuurhistorie en beleid
Beleidsmatig is de cultuurhistorie van Noordoostpolder vastgelegd en toegelicht in 
diverse documenten zoals ‘Kwaliteitskaart Noordoostpolder Urk - Deel 1’ (H+N+S 
landschapsarchitecten en Beek@ Kooiman Cultuurhistorie, 2004), ‘Landschapsvisie 
Noordoostpolder, landschap van rust en regelmaat’ (Feddes/Olthof 
Landschapsarchitecten, 2012), ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’, (Kuiper 
compagnons/Gemeente Noordoostpolder, 2013) en de ‘Erfgoednota’, (Gemeente 
Noordoostpolder, 2013). Al deze documenten nemen bij vernieuwing en ontwikkeling 
het bijzonder ontworpen landschap van de Noordoostpolder als vertrekpunt. Het credo 
van eertijds de Nota Belvédère behoud door ontwikkeling, geldt nog altijd en klinkt ook 
door in de aanwijzing van de Nooroostpolder als Nationaal Wederopbouwgebied in de 
beleidsnota ‘Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter’ van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE, 2016).

De gemeente Noordoostpolder is een duidelijk voorbeeld van een rationeel landschap 
uit de 20e eeuw (rond 1940 drooggelegd), waarin de twee voormalige eilanden Urk en 
Schokland als zelfstandige elementen zijn opgenomen. Dit rationeel vormgegeven 
landschap is niet alleen ontworpen vanuit het oogpunt van optimale landbouwkundige 
productie, maar ook als wetenschappelijke, esthetische en intellectuele uitdaging.

Onderdelen van de inrichting van de gemeente Noordoostpolder die kenmerkend zijn 
voor het gebied zijn:
^ de kavelmaat;
^ de erven met bijbehorende erfsingels;
^ de diverse typen boerderijen;
^ de arbeiderswoningen;
^ de kavel- en erfsloten;
^ het grondgebruik.

Erf Schokkerringweg 4-1 en omgeving
Het perceel aan de Schokkerringweg en de directe omgeving kent een aantal 
karakteristieken die kenmerkend zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en 
de zichtbaarheid daarvan, draagt het perceel bij aan de herkenbaarheid van de 
Noordoostpolder en daarmee haar bijzondere identiteit.

De ligging van het erf geeft uitdrukking aan het modulaire systeem van verkaveling van 
de polder. Een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele 
agrarische verkaveling; een kavelmaat van 300 langs de weg en 800 meter in de diepte.

Die verkaveling leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48 hectare, dus variërend van 
een halve tot 2 kavels. De kavels zijn aan de achterzijde begrensd door een tocht.

De grootte van het erf zegt verder iets over de grootte van het bedrijf. De Bedrijven met 
minder dan 24 hectare kregen een boerenerf van 0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van
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24 hectare en groter werden erven van 0,9 tot 1,0 hectare ingepland. Dit was bovendien 
gebaseerd op een functionele analyse van de inrichting van het boerenerf door 
landschapsarchitect Bijhouwer. Kortom de grootte van het erf zegt iets over de 
oorspronkelijke omvang/uitgifte van het bedrijf. Het erf aan de Schokkerringweg is circa 
8000 m2 groot. groter dan 1 hectare ha. Het laat zien dat hier van oorsprong een kleiner 
bedrijf was gevestigd.

Het erf zelf heeft ook een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting 
van de polder. Wat hierin opvalt is de aanwezigheid van een min of meer volwassen 
erfsingel op een aantal plekken rondom het erf. In het verleden was deze singel 
overigens robuuster aanwezig. De singel is aangetast door de tijd heen.
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Ook deze singel is een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het 
kent een vaste maatvoering. Het type beplanting was deels afhankelijk van de 
ondergrond. Het doel was vooral om beschutting te creëren in het open vlakke 
polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn 
daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. Samen 
met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open agrarische 
bedrijfsruimte.

Het perceel is zoals gezegd van origine een agrarisch erf. Tezamen met nog 2 andere 
erven is tezamen sprake van een 3 - erven stelsel. Op de volgende figuur zijn deze 
stelsels weergegeven.

ar /en

aiven

ť vti

Spreiding van verschillende ervenclusters over de polder

De luchtfoto verduidelijkt dit ook nog eens. Dit stelsel blijft intact en wordt niet aangetast 
door voorliggend bestemmingsplan.
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4.5

De bestemmingswijziging leidt dan ook niet tot aantasting van eventuele 
cultuurhistorische waarden. Voor het plan is een erfinrichtingplan met bijbehorend 
beplantingsplan opgesteld. Deze is door een voorwaardelijke verplichting gekoppeld 
aan de bestemmingsplanregels en zodoende ook gericht op de daadwerkelijke 
uitvoering ervan. Hierdoor wordt het perceel op een landschappelijk verantwoorde wijze 
ingepakt met een volwaardige erfsingel die past bij het kenmerkend cultuurhistorische 
landschap. In het plangebied komen geen monumenten voor. Vanuit het oogpunt van 
cultuurhistorie mag het bestemmingsplan uitvoerbaar worden geacht.

Ecologie

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet 
vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 
(gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 
(houtopstanden). De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van 
werkzaamheden en handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. 
Het Rijk blijft bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen. Voor 
gemeenten geldt dat zij het bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen.

In het plan dient rekening te worden gehouden met Europese en nationale wetgeving 
en beleid ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
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4.5.1

4.5.2

Gebiedsbescherming

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de 
Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en 
projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant 
daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als 
activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 
Natura 2000-gebied. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen voor 
soorten en vegetatietypen opgesteld.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen Ecologische Hoofdstructuur - is een 
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 
natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Ten aanzien van 
ontwikkelingen binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het NNN is als 
beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN.

In de directe nabijheid van het plangebied (onderstaande figuur) bevindt zich op circa 
2,9 kilometer afstand een Natura 2000 gebied (Ketelmeer). Gezien de geringe omvang 
van het project (bouw werkloods zonder CV-installatie) en de afstand tot dit Natura 
2000 gebied gaat hier geen invloed van uit.

Stikstofdepositie

Woningbouwplannen of vergelijkbare projecten kunnen leiden tot een toename van de 
stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000- 
gebied. Deze toename van de stikstofdepositie kan het gevolg zijn van 
bouwwerkzaamheden in de aanlegfase (bijvoorbeeld als gevolg van de aanvoer van 
bouwmaterialen naar en grondverzet op de bouwplaats) en de gebruiksfase. Hoewel 
hier geen sprake is van een woningbouwproject is de handreiking wel gebruikt als 
referentiekader.

Voor bouw zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
> Gasloos (conform het bouwbesluit) en haardloos wonen;
> Ammoniakemissies als gevolg van menselijk gebruik, huisdieren e.d. worden niet 

aan woningbouw toegerekend en blijven conform het document “Instructie 
gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019” buiten beschouwing.

Onder deze aannames is de mogelijke stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase 
in vrijwel alle omstandigheden dominant. De onderstaande tabel geeft inzicht in het 
verloop van deze depositie, uitgaande van een gemiddelde situatie en de daarbij 
behorende afstand. Samengevat: bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op 
zandgrond op minimaal 7 km afstand van een verzuringsgevoelig Natura 2000-gebied, 
is de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar.
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4.5.3

Indicatieve depositie (mol/ha/jaar) als functie van de afstand tussen de woningen en het natuurgebied

Afstand (km) Gebruik Aanleg Gebruik Aanleg Gebruik Aanleg Gebruik Aanleg

1 0.01 0.09 0.02 0,18 0.04 0.44 0.08 0,89

2 0.00 0.03 0.00 0.06 0.01 0.14 0.02 0.28

3 0.00 0.02 0,00 0.03 0.01 0.08 0.01 0,15

4 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.05 0.01 0,10

5 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,08

6 0.00 0.01 0.00 0,01 0.00 0.03 0.00 0.05

7 0,00 0.00 0,00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04

8 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00 0.02 0.00 0.04

9 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03

Op een afstand van circa 2 kilometer afstand bedraagt de emissie van 50 woningen in 
de gebruiksfase op een Natura 2000 gebied al 0,00 mol/ha/jaar. De extra werkloods in 
Nagele zal ten aanzien van de gebruiksfase daarmee aannemelijk ook niet boven de 
0,00 mol/ha/jaar uitkomen.

Ten aanzien van de gebruiksfase geldt dat bij 50 woningen op een afstand van 3 
kilometer er een uitstoot is van 0,02 mol/ha/jaar. Bij 1 woning zal dat dan circa 0,02 Z 50 
= 0,0004 mol/ha/jaar bedragen.

Met AERIUS kunnen berekeningen worden uitgevoerd tot 0,005 mol/ha/jr en hoger. 
Zodra een bijdrage wordt berekend van 0,005 (of hoger) leidt dit tot een uitkomst van 
0,01. Als de bijdrage lager is, is de uitkomst 0,00. Een uitkomst van kleiner dan 0,00 
betekent dus niet (per se) dat rekenkundig gezien geen enkele toename is. Wel wordt 
aangenomen dat bij een toename in stikstofdepositie die kleiner is dan 0,00 mol/ha/jr 
significante gevolgen kunnen worden uitgesloten. Volgens de regering is een afronding 
op twee decimalen “voldoende precies om de ecologische effecten van stikstof te 
kunnen beoordelen, omdat kleinere bijdrages niet kunnen leiden tot een piek in de 
belasting van stikstof”. Kwaliteitsverlagingen die kleiner zijn dan de eenheden waarin de 
kwaliteit van het habitattype of het leefgebied is uitgedrukt, worden volgens de ‘Leidraad 
bepaling significante effecten’ beschouwd als niet meetbaar.

Hier geldt derhalve een verwachte uitstoot van 0,0004 als er sprake zou zijn geweest 
van 1 woning en dat is afgerond dus 0,00. Er is voor voorliggend bestemmingsplan met 
de bouw van een extra loods op een afstand van 3 kilometer afstand tot een Natura 
2000 gebied (echter niet verzuringsgevoelig) beargumenteerd te omschrijven dat geen 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Ook het Natura 2000 
gebied Zwarte Meer (gelegen op circa 6.6 kilometer afstand) is niet verzuringsgevoelig 
voor stikstof.

Soortenbescherming

Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan 
aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De 
soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: 
Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de
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4.6

toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden 
gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten.

Er dient een ontheffing op grond van artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden 
aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of activiteit indien het volgende van 
toepassing is:
^ uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) 

beschermde soort(en);
^ het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van 

voortplanting- of rustplaatsen van dieren, dan wel ontworteling of vernieling van 
plantensoorten;

^ er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet 
natuurbescherming;

^ er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode.

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde 
nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met 
jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet 
natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens de 
broedseizoen beschermd (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de 
jongen op het nest). Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en 
Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en 
voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. 
Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee 
categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen van 
bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste 
provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor 
een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare 
verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van 
Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus.

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om 
ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep 
of activiteit plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide 
rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat 
schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde 
zijn.

Van belang is om na te gaan of één of meerdere van de genoemde ‘verboden’ ten 
behoeve van voorliggend initiatief aan de orde is of kan zijn. Er wordt geen verouderde 
bebouwing gesloopt, sloten gedempt of bomen gekapt. In de bestaande situatie is de 
plek waar het gebouw wordt gebouwd in gebruik als bedrijfslocatie en nagenoeg ook 
geheel verhard aangelegd in de vorm van een gesloten erfverharding van betonnen 
platen. Hier is geen sprake van aantasting van eventuele waardevolle soorten. Nader 
onderzoek in de vorm van een ecologische quickscan is niet noodzakelijk.

Fysieke en externe veiligheid

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke 
stoffen, maar ook nabij luchthavens bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers 
vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. Personen die in bedrijven werken worden
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door de wetgeving rond arbeidsomstandigheden beschermd. Personen die zich buiten 
(extern) de bedrijfsgrens bevinden worden beschermd door wet- en regelgeving voor 
externe veiligheid. De vuurwerkramp in Enschede van mei 2000 heeft geresulteerd in 
een formalisering en deels aanscherping van wet- en regelgeving om het risico van 
dergelijke ongevallen te beperken.

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te 
gaan welke risico’s de voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen. Dit om de 
mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de 
behoeften. Daartoe kan het ruimtelijk initiatief of specifieke wijze worden ingevuld en 
kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 
een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. 
Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in 
de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Als er sprake is 
van groepsrisico, als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, 
moeten risicogegevens worden verzameld, moet een advies over het voorgenomen 
initiatief aan de regionale brandweer worden gevraagd en is de initiatiefnemer verplicht 
de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling te 
verantwoorden.

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 
artikel 2, lid 1 van het BEVI staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 
toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de in de omgeving 
aanwezige risicogevoelige objecten. In de bestaande situatie is reeds sprake van een 
(beperkt) kwetsbaar object (bedrijfswoning) en dat veranderd niet doordat het perceel 
een bedrijfsbestemming krijgt waarbij nog steeds wordt gewoond in de voormalige 
boerderij, zodat nader onderzoek naar externe veiligheid niet nodig is.

Zorgvuldigheidshalve is nog beoordeeld of er nog bevi-inrichtingen in de buurt zijn 
gelegen waar rekening mee moet worden gehouden, daartoe is de risicokaart van 
Nederland opgenomen specifiek ter plaatse van het plangebied.
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4.6.1

4.6.2

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

Bevi-inrichtingen binnen het plangebied

Binnen en buiten het plangebied bevinden zich geen Bevi-inrichtingen en/of bedrijven 
die invloed hebben op het plangebied.

Bevi-inrichtingen buiten het plangebied

Aan de noordkant bevindt zich een bedrijf (Maatschap Jippes) waar sprake is van de 
opslag van Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas. De risicogrens van dit 
bedrijf ligt op de erfgrens. Er is geen belemmering.

Buisleidingen

Direct ten noorden, langs de Schokkerringweg, bevindt zich een hogedrukgasleiding. 
Deze is echter niet van invloed omdat het groepsrisico ter plaatse van het perceel 
Schokkerringweg 4-1 niet toeneemt.

Route gevaarlijke stoffen

In nabijheid het plangebied bevinden zich geen route gevaarlijke stoffen die invloed 
hebben op de planlocatie.

Hoogspanningsleidingen

Er bevinden zich geen hoogspanningsmasten in de nabijheid van het plangebied.

Vanuit het aspect fysieke en externe veiligheid is er geen belemmering.
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4.7

4.8

Luchtkwaliteit

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 
hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 
AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 
sprake is van nibm. Voorliggend project voorziet in een wijziging van een agrarische 
bestemming naar een bedrijfsbestemming zonder toevoeging van extra woningen en is 
daarmee qua omvang en verkeersaantrekkende werking kleinschaliger als de bouw van 
1500 woningen aan één ontsluitingsweg. Het project kan derhalve worden beschouwd 
als een nibm-project. Onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet nodig.

Milieuhinder

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 
bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel milieu 
hygiënisch inpasbaar is.

Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies 
voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het 
project juist hinder ondervindt.

De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor 
milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de indicatieve richtafstanden 
gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.

Bij het bepalen van de richtafstanden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
^ het betreft gemiddeld moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen;
^ de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen „rustige woonwijk" 

en „rustig buitengebied";
^ de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten;
^ bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten kunnen 

deze activiteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden 
beschouwd, bijvoorbeeld bij de ligging van de activiteit binnen zones met een 
verschillende milieucategorie.

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde 
afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat 
geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze 
afwijkingen te benoemen en te motiveren indien aan de orde.

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 
geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 
van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 
bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 
stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 
publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk' en ‘rustig buitengebied’. Indien er sprake 
is van het omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden 
gebracht met één afstandsstap.
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Figuur 4.6: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Het landelijk gebied wordt gezien als omgevingstype ‘gemengd gebied’. De nieuwe 
functie valt op grond van de publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG aan te 
merken als een ‘machine- en apparatenfabriek’ met een oppervlakte van minder dan 
2.000 m2. Hier horen dan onderstaande richtafstanden bij voor de aspecten geur (10 
meter), stof (10 meter), geluid (50 meter) en gevaar (10 meter).

De afstand van de bedrijfsbestemming tot aan een woning van derden bedraagt meer 
dan 10 meter, zodat er ten aanzien van de aspecten geur, stof en gevaar geen 
milieuhinder te verwachten is. Ook daarbij de opmerking dat in de bestaande situatie 
hier ook reeds sprake is van een milieucategorie 3.2 inrichting.

Geluid
De feitelijke afstand van de bedrijfswoning op het perceel Schokkerringweg 4-2 tot de 
nieuwe bedrijfsbestemming is circa 19 meter en voldoet daarmee niet aan de 
richtafstand van 30 meter. Van deze richtafstand kan, mits goed gemotiveerd, worden 
afgeweken.

In de bestaande situatie rust op het perceel Schokkerringweg 4-1 reeds een agrarische 
bestemming die onder andere een veehouderij (categorie 3.2 inrichting) en als 
ondergeschikte nevenfunctie een intensieve veehouderij tot maximaal 2.500 m2 
(categorie 4.1) toestaat. Met het bestemmen naar de bedrijfsbestemming verdwijnt de 
mogelijkheid voor het kunnen toestaan van een intensieve veehouderij (4.1 inrichting). 
De bedrijfswoning op het naastliggende perceel wordt als gevolg van deze 
bestemmingsplanaanpassing niet meer ‘gehinderd’ dan in de bestaande situatie. Naar 
verwachting neemt eventuele hinder, indien al aanwezig, juist nog verder af doordat 
voorheen aanwezige buitenactiviteiten in de nieuwe situatie ‘onder dak’ worden 
gebracht en er daarmee een extra buffer/scheiding ontstaat tussen milieubelastende 
activiteiten en de woning op het perceel Schokkerringweg 4-2.

De afstand van de nieuwe werkplaats tot de bedrijfswoning van de buren is circa 35 
meter, de ‘hinder’ komt daarmee niet dichter bij de bedrijfswoning als dat op basis van 
de agrarische bestemming er hinder kan zijn. Vanuit een goed woon- en leefklimaat 
kunnen de functies goed naast elkaar gevestigd zijn. Tevens zijn de omwonenden op 
de hoogte van de plannen gebracht en kan daarmee worden ingestemd.
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4.9

4.10

Geen realisatie geluidgevoelig object
Het reparatie- en servicebedrijf is in het kader van Wet geluidhinder niet aan te merken 
als een geluidgevoelig object. De bestaande woning is reeds aan te merken als een 
bestaand geluidgevoelig object, zodat de wijziging van de bestemming niet ondersteund 
hoeft te worden door een akoestisch onderzoek vanuit de omgeving naar het bedrijf toe.

Verkeer en parkeren

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename 
van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is 
dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige 
functies in de omgeving.

Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig om te kunnen voorzien in ruimte voor 
parkeren.

Water(toets)

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 zijn de 
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.

Op 21 oktober 2020 is de watertoets uitgevoerd. Het plangebied ligt in het 
beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland. Op basis van deze toets volgt de 
korte procedure. Het gehele ontvangen watertoetsdocument is als bijlage bij het 
bestemmingsplan gevoegd. Onderstaand volgen de belangrijkste aspecten uit het 
ontvangen watertoetsdocument. Verder dient met de gehele bijlage watertoets rekening 
te worden gehouden.

Standaard waterparagraaf korte procedure

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

Thema Voldoende water
De nieuwe werkloods heeft een oppervlakte van circa 425 m2 welke deels ter plaatse 
van bestaande verharding wordt gerealiseerd.

Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele 
beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.
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Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige 
klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in 
een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor 
wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van(grond)wateroverlast. 
Binnen het plangebied bedraagt de toename van het verharde oppervlak 200 m2.

Door de geringe toename van het verharde oppervlak(minder dan 750 m2 in stedelijke 
gebied of minder dan 2.500 m2 in landelijk gebied) is geen compensatie noodzakelijk 
voor dit plangebied.

Goed functionerend watersysteem
Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en 
afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het(maatschappelijk) 
gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap 
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem 
overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen 
anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote 
peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe 
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd 
op de functie van het water. De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De 
planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het streefpeil van het oppervlaktewater 
in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige 
watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) zal door de 
planuitvoering niet verslechteren.

Thema schoon water

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

Ten aanzien van het plan kan worden gesteld dat zo weinig mogelijk uitlogende 
materialen gebruikt gaan worden. Het enige wat daarin is voorzien is het gebruik van 
een zinken dakgoot.

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.
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4.11

Uitgangspunt(en)
Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. Verontreinigingen 
door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.

Ten aanzien van het plangebied kan worden aangegeven dat zich in de nabijheid van 
de beoogde ontwikkeling momenteel geen openbaar rioolsysteem aanwezig is. Ten 
aanzien van het plan geldt dat hemelwater naar omliggende sloten wordt gevoerd via 
een put-opvang en afvoerbuis. Er is daarbij geen vervuild hemelwater te verwachten. 
Ook is er geen sprake van bedrijfsafvalwater. Ook worden in de nieuwe loods geen 
sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

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).

Bij voorliggend plan wordt, zoals reeds verwoord, het schone hemelwater afgevoerd 
naar omliggende sloten.

M.e.r.-Beoordeling (vormvrij)

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 
aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 
plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 
milieuvergunningsprocedure.

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 
Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 
plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 
parkeerterreinen: indien:
- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 

2000 woningen betreft.

Qua aard, omvang en ligging is het bouwplan niet gelijk te stellen aan de betreffende en 
omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.

In 2017 heeft echter een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. Daardoor is 
nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D noodzakelijk, zelfs al 
is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde gelegen.
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Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 
en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.- 
beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden:

> Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.- 
beoordeling noodzakelijk;

> Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 
m.e.r.

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de 
hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In 
deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal:

1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van de potentiële effecten.

In de volgende tabel is opgesomd of er sprake is van significante nadelige invloed op 
het milieu.

Archeologie Er is sprake is van functiewijziging van agrarische 
naar bedrijfsgronden en de beoogde toekomstige 
bouw van een werkloods, waarbij de bodemingreep 
onder de drempelnorm van 10.000 m2 blijft en geen
nader onderzoek is vereist.

Bodem Er zal bodemonderzoek worden uitgevoerd, met de 
resultaten en aanbevelingen gaat rekening worden
gehouden.

Externe veiligheid Er is geen beperking vanuit het aspect externe 
veiligheid omdat er geen toename is van het
groepsrisico.

Ecologie De gronden waar de werkloods wordt gebouwd zijn 
momenteel verhard met betonplaten, er worden geen
waardevolle soorten verwacht ter plaatse van de
uitbreiding.

Geluid Er is geen belemmering vanuit de Wet geluidhinder op 
het vlak van weg- en spoorwegverkeerslawaai 
aangezien er sprake is van een bestaand 
geluidgevoelig object en de nieuwe werkloods geen 
geluidgevoelig object is. Ook is de afstand tot de 
naastgelegen bedrijfswoning mede in het licht van wat
er planologisch gezien mag komen op het perceel 
Schokkerringweg 4-1 (intensieve veehouderij - is
zwaardere milieucategorie) inpasbaar.

Milieuhinder Voor de overige normafstanden geur, stof en gevaar 
geldt dat de afstand tot de naastliggende 
bedrijfswoning meer bedraagt dan 10 meter en er
zodoende geen wederzijdse hinder optreedt.
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Luchtkwaliteit Het project is aan te merken als Nibm, hetgeen 
betekent dat er geen nadelige invloed is op de
luchtkwaliteit.

Water Voor het plan geldt de standaard waterparagraaf - 
korte procedure. Indien rekening wordt gehouden met 
het ontvangen watertoetsdocument is er geen
belemmering vanuit het aspect water.

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten is inzichtelijk 
gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 
Verder hebben de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken die geschaad 
worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen negatieve 
effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien van het 
verrichten van een verdergaande (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling.
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5 Hoofdstuk 5 Juridische toelichting op de regels

5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 
binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 
vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 
Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 
werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 
gelezen.

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 
(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 
voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 
Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 
vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 
Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 
vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 
in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 
Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan.
Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 
papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 
digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 
in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 
verbeelding genoemd.

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 
verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 
toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 
vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 
SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 
bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 
SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal 
moet worden weergegeven.

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 
bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 
opgesteld conform deze standaarden.

5.2 Toelichting op de Verbeelding

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 
toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd.
De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 
raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 
de combinatie van verbeelding en regels met de toelichting.
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5.3

5.4

Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 
bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 
relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 
dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 
bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 
interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 
verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding.

De regels

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemming(en). Ze 
geven aan waarvoor de gronden en opstallen als dan niet gebruikt mogen worden en 
wat en hoe er gebouwd mag worden.

De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.

In Artikel 1 Begrippen zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen 
opgenomen. Hiermee wordt een eenduidige interpretatie van de begrippen vastgelegd. 
Artikel 2 Wijze van meten geeft bepalingen hoe onder meer de hoogtes van gebouwen 
en de inhoud van gebouwen gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. Hoofdstuk 3 bevat de 
bepalingen die in het algemeen van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 komen het 
overgangsrecht en de slotregel aan de orde.

Nadere toelichting op de bestemming

Bedrijf
Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan tot en met de milieucategorie 3.2 
inrichtingen. Door middel van een nadere aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 
ontwikkeling en productie machines’ is binnen het plangebied ook een bedrijf 
toegestaan voor het ontwikkelen en produceren van machines ten behoeve van 
akkerbouwers (met de daarbij behorende reparatie- en servicewerkzaamheden). Verder 
zijn de bouwregels opgenomen en is door middel van een voorwaardelijke verplichting 
ook de landschappelijke inpassing gewaarborgd.

Waarde - Archeologie 8
Binnen deze bestemming zijn de regels opgenomen over hoe om te gaan met 
archeologische waarden in het plangebied en bij welke ruimtelijke (en daarmee gepaard 
gaande bodemverstorende) activiteit onderzoek naar archeologie nodig is.

Anti-dubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te 
voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat 
reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken 
wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander 
bouwperceel wordt betrokken.
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Algemene gebruiksregels
In het Besluit ruimtelijke ordening is een gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit van 
de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de 
bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende 
duidelijk is.

Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op 
ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de 
belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine 
afwijkingen (maximaal 100Zo) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart 
aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en 
ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of 
noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels in beginsel op alle bestemmingen van 
toepassing. Het verlenen van een afwijking mag geen automatisme zijn. Burgemeester 
en wethouders zullen het verlenen van een afwijking zorgvuldig moeten afwegen en 
motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Overgangsregels
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het 
overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 
gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit 
verloren gaat is volledige herbouw toegestaan.
Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het 
tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit 
strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot.
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6 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De kosten hier voor alsook de kosten voor de noodzakelijk onderzoeken voor het 
voorliggende bestemmingsplan zullen door de initiatiefnemer worden gedragen.

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestemmingsplan is 
er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied 
bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek tot tegemoetkoming 
in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die samenhangen met deze 
tegemoetkoming in de planschade zullen door initiatiefnemer worden gedragen.
Op basis van deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan economisch 
uitvoerbaar worden geacht.

6.2 Inspraak en (voor)overleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het plan voorgelegd aan de 
provincie Flevoland en aan het waterschap Zuiderzeeland.

De provincie Flevoland heeft per mail gereageerd. De ontvangen mail is als bijlage bij 
het bestemmingsplan gevoegd. Vanuit de vooroverlegreactie heeft de provincie 
aangegeven dat zij vinden dat de ontwikkeling zoals deze nu voorligt past binnen het 
beleid voor hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor een nieuwe 
invulling maar dat ze hun zorgen uiten dat de ontwikkeling op deze locatie niet 
grootschaliger en ‘zwaarder’ moet worden. Vanuit de gemeente is aangegeven dat niet 
in de toekomst kan worden gekeken maar dat het plan zoals deze nu voorligt in 
voldoende mate de kleinschaligheid borgt.

Het waterschap Zuiderzeeland heeft schriftelijk gereageerd per brief van 8 juni 2021. 
Deze brief is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Het waterschap heeft 
verzocht het bestemmingsplan op enkele onderdelen aan te vullen en daar waar 
relevant te benoemen hoe in het plan met de afgegeven adviezen is omgegaan. In 
paragraaf 4.10 is de waterparagraaf daarop aangevuld.

6.3 Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk Gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele” heeft 
van XX tot en met XX gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn wel/geen 
zienswijzen ingediend.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:
het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele’ met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00674-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;

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

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

1.4 aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan huis verbonden bedrijf
De in Bijlage 1 '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;

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

1.7 ander bouwwerk
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.8 bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.9 bebouwingsgebied
Achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning;

1.10 bebouwingspercentage
De oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden

NL.IMRO.0171.BP00674-ON01
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1.11 bestaand
a. Met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 

ontwerp ter visie leggen van het plan;
b. Met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van 

het plan;

1.12 bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.13 bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14 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;

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

1.16 bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk.

1.17 bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

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

1.19 bouwperceelgrens
De grens van een bouwperceel.

1.20 bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

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

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

1.24 gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt.

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

1.26 seksinrichting:
Een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, 
waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen 
worden verricht;

1.27 voorgevel:
De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meer dan 
één zijde gekeerd is naar een weg, de als zodanig door burgemeester en wethouders 
aan te wijzen gevel;

1.28 woning:
Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. De maximale goothoogte mag over maximaal 
1/3 van de gevellengte overschreden worden.

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

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 zijn aangeduid als 

categorie 1 en 2;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ontwikkeling en 

productie machines’ ook een bedrijf voor de ontwikkeling en productie van 
machines ten behoeve van akkerbouw. Ondergeschikt hieraan zijn ook onderhoud 
en reparatie van machines ten behoeve van akkerbouw en de verhuur van 
machines ten behoeve van akkerbouw toegestaan;

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

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

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

hoogste 20oZo bedragen tot een maximum van 2000 m2. Indien de bestaande 
oppervlakte meer bedraagt dan 2000 m2, dan mag de oppervlakte niet meer 
bedragen dan de bestaande oppervlakte;

c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m, 
uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar 
geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is aangegeven;

d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m, 
uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar 
geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is aangegeven.
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3.2.3 Bedrijfswoningen
Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning';
b. per aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning' mag niet meer dan één 

bedrijfswoning gebouwd worden;
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1200 m3,
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30o en niet meer dan 60o 

bedragen;
e. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en 

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

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

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

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

dan 150 m2 bedragen;
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m;
f. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., d. en e. gelden voor de herbouw van 

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

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 4 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Voorwaardelijke verplichting
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid
3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van
een erfsingel conform het in Bijlage 2 van de regels opgenomen inrichtingstekening met
bijbehorend beplantingsplan.
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3.3.2 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 
producten, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de ter plaatse gevestigde 
bedrijvigheid of het normale beheer en onderhoud van de gronden en gebouwen;

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

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
d. buitenopslag;
e. het gebruik van gronden en gebouwen voor een hogere categorie aan bedrijvigheid 

dan is gesteld onder 3.1 a en b.

3.3.3 Geoorloofd gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan 
huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits:
a. ten hoogste 300Zo van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een 

woongebouw en ten hoogste 6007o van de toegelaten oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis 
verbonden beroep;

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

leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling 

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

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

genoemd is in bijlage 3 van de regels Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

3.4 Afwijken van regels
3.4.1 Afwijken specifieke gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde in lid 3.3.1, indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op 
een andere gelijkwaardige wijze wordt aangeplant en in stand wordt gehouden dan is 
bepaald in de inrichtringstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals opgenomen 
in de betreffende bijlage(n) van de regels, mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 8

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 8' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in 
of op de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 
5.000 m2 en dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden 
overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen 

worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 

worden bewaard en/of gedocumenteerd.

4.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de 
vergunning te stellen kwalificaties.

4.2.3 Advies
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning 
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 4.2.2 , wordt een archeologisch deskundige 
om advies gevraagd.
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4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Verbod
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht 
het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 
10.000 m2 en dieper dan 50 cm:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van 

gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van 

ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en 
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of 
apparatuur;

d. het permanent verlagen van het waterpeil.

4.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter 

plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3 Afwegingskader
De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 
niet onevenredig worden geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van 

opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

4.3.4 Advies
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.

4.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ' Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde gematigd ' geheel of gedeeltelijk te verwijderen 
indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

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

6.1 Afwijkingsbevoegdheid
6.1.1 Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 

10^0 van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of 

het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke 
afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de 
belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst 
en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van kunstwerken 
en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot niet meer dan 40 m;

f. de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een 
bouwvlak naar de buitenzijde door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 

balkons en galerijen; mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt 
overschreden;

g. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde 
daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, 
gemeten uit de zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,5 m;

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor 
plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen;

i. de eis dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt 
dat voldoende parkeer- of stallingsruimte moet worden gerealiseerd indien op 
andere wijze in de nodige parkeer- en/of stallingsruimte wordt voorzien.

6.1.2 Afwegingskader
Een in genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
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Artikel 7 Overige regels

7.1 Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden 
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 8.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het 8.1 sub a met maximaal 100Zo.

c. 8.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

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

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten 
aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand 
gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 8.2 sub 
a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 8.2 sub a 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.

d. 8.2 sub a 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 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1’.
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Hoofdstuk 5 Bijlagen van de regels 

Bijlage 1 van de regels - Staat van Bedrijven.
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Bijlage 2 van de regels - Inrichtingstekening met beplantingsplan.
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014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.« 500 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 1
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. « 500 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 02 -
02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 021,022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m2 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. « 200 m2 10 0 30 0 30 2 1 G 1
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. « 200 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. « 200 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 3^"C 0 30 2 1 G 1
173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2
18 14 -
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L
19 19 -
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1
20 -
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
21 17 -
21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:
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2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2
22 58 -
22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
23 19 -
24 20 -
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1
26 23 -

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. « 2.000 m2 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1
28 25 -

28 25, 31
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251,331 0 Constructiewerkplaatsen
281 251,331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. ^00m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. ^00 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B
29 27, 28, 33 -
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1
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31 26, 27, 33 -
31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1
32 26, 33 -
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
321 t/m 323 261,263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B
33 26, 32, 33 -
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1
34 29 -

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
351 301,3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 301,3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2
40 35 -
40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
45 41,42, 43 - BOUWNIJVERHEID
45 41,42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B
45 41,42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. « 2.000 m2 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
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45 41,42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 41,42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o^ 1000 m2 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B
50 45, 47 -
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501,502, 504 451,452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L
5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1
503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1
51 46 -
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2
5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
5153 4673 2 - algemeen: b.o. « 2000 m2 0 10 30 10 30 2 1 G 1
5153.4 46735 4 zand en grind:
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. « 200 m2 0 10 30 0 30 2 1 G 1
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m2 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < s 2.000 m2 0 0 30 0 30 2 1 G 1
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1
5157 4677 1 autosloperijen: b.o. «1000 m2 10 10 50 10 50 3.1 2 G B
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2
518 466 0 Grth in machines en apparaten:
518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1
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52 47 -
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
5249 4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1
5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
60 49 -
60 49 - VERVOER OVER LAND
6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. « 1000 m2 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B
61,62 50, 51 -
61,62 50, 51 - VERVOER OVER WATER 1 DOOR DE LUCHT
61,62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
63 52 -
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
64 64 -
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 531,532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 41,68 -
70 41,68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 41,68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
71 77 -

71 77
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2
72 62 -
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1
73 72 -
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
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74
63, 69tm71,73, 74, 
77, 78, 80tm82

74
63, 69tm71,73, 74, 
77, 78, 80tm82 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 A Bedrijvigheid met instructieruimte 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1
747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
75 84 -
75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
7525 8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
90 37, 38, 39 -
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
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Erfsingels Noordoostpolder

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

Beplantingsplan

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

Beplantingsplan vooreen erfsingel. 

Schematische doorsnede van een erfsingel:

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

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

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

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



Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat(hoogte 
in cm)

Bijzonderheden

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

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

bloemen
5Z Kardinaalmuts Euonymus

europaea
60 - 100 zonnige standplaats

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

cartharticus
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond

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

^ Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden.
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BIJLAGE 1: MOGELIJKHEDEN NIEUWE BEDRIJFSFUNCTIES IN VRIJKOMENDE (AGRARISCHE) GEBOUWEN

Afstanden Indices

SBI-Code OMSCHRIJVING
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01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3
0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 1 1 10 1
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 1 1 30 2
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 1 1 30 2
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 1 1 30 2
2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 1 1 10 1
2223 Binderijen 30 0 30 0 2 1 30 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 1 30 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 1 30 2
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 1 10 1
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 1 50 3
262, 263 Aardewerkfabrieken:
262, 263 * vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 1 50 3
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 Bedrijven voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 1 1 30 2
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2 30 2
45 BOUWNIJVERHEID
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 10 30 50 10 1 1 50 3
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1 10 1
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 2 2 30 2
5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 1 30 2
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 30 30 30 2 1 30 2
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën en -vetten 10 0 30 30 2 1 30 2
5134 Grth in dranken 0 0 30 0 2 1 30 2
5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 1 30 2
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 1 30 2
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 1 30 2
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 30 2 1 30 2
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigheden, e.d.) 0 0 30 0 2 2 30 2
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 1 1 10 1
55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2
64 POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2
642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 1 10 1
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 1 50 3
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2 30 2
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
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SBI-Code OMSCHRIJVING

Afstanden
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72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1 10 1
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 1 1 30 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1 10 1
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 1 1 10 1
85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8512, 8513 (Dieren-)artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1
8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 1 1 0 1
853 Verpleeghuizen kleinschalig 10 0 30 C 0 1 1 30 2
92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921,922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 1 30 2
9262 Schietinrichtingen:
9262 * binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 1 1 10 1
9262 Sportscholen, fitness centra 0 0 30 C 0 2 1 30 2
93 OVERIGE DIENSTVERLENING
9304 Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 1 30 2
9305 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1

AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schokbetonnen schuur van de tweede 
serie en depacliterswoning type L hebben een 
afwijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
gebouwd 17 augustusì964 (foto! V. Potuyt).

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

Windsingels

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be- 
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directievan de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig
bmvmcìwrm 0phet b0erenerf van een op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden
akkerbouwbedrijf van 48 hectarejuni 1955 versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het
(foto Van Wijk). polderlandschap kunnen worden.44

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

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

Binnen de singels

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

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

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

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

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

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

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

VMANSI

Milieu Advies Noord-Nederland heeft in opdracht van de heer T. van der Veeken een verkennend 
bodemonderzoek verricht op een deel van het perceel aan de Schokkerringweg 4-1 te Nagele.

1.1 Aanleiding en doel
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is het voornemen tot het realiseren van een 
nieuwe loods binnen het betreffende deel van het perceel. In het kader van de aanvraag 
omgevingsvergunning dient voorafgaand aan de nieuwbouw een bodemonderzoek te worden 
verrichten.

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
en het grondwater voorafgaand aan de nieuwbouw.

1.2 Kwaliteitseisen
Milieu Advies Noord-Nederland is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie 
heeft met de opdrachtgever dan opdrachtgever-opdrachtnemer.

De veldwerkzaamheden en de bemonstering zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, protocol 2001 
en 2002 en verricht door Poelsema Veldwerkbureau te Vollenhove. Poelsema Veldwerkbureau is erkend 
door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de BRL SIKB 2000 en staat geregistreerd onder 
het certificaatnummer EC-SIKB-02239.

De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium 
van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. De monstervoorbehandeling en de analyses 
zijn, waar mogelijk, uitgevoerd conform het Accreditatieschema AS3000.

1.3 Aansprakelijkheid
Hoewel Milieu Advies Noord-Nederland een grote mate van zorgvuldigheid heeft aangehouden bij het 
uitvoeren van dit bodemonderzoek kan het geen volledige zekerheid bieden omtrent de aan- of 
afwezigheid van een bodemverontreiniging voor het gehele onderzoeksgebied.

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname betreft. 
Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate 
de periode tussen de uitvoering van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan 
dit van invloed zijn op de representativiteit van dit document. Milieu Advies Noord-Nederland aanvaardt 
derhalve op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvloeien uit beslissingen 
welke genomen zijn op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavig bodemonderzoek.

1.4 Opbouw rapportage
In deze rapportage zijn het vooronderzoek en de beschikbare gegevens beschreven in hoofdstuk 2, 
waarna een hypothese wordt opgesteld ten aanzien van de onderzoekslocatie. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op het uitgevoerde onderzoek en in hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven en 
geïnterpreteerd. In hoofdstuk 5 worden tenslotte de conclusie en aanbevelingen beschreven.
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VMANSI

2 VOORONDERZOEK

2.1 Onderzoekslocatie
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd op het deel van het perceel aan de Schokkerringweg 4
1 waar de nieuwbouw van de loods plaats zal gaan vinden.

De onderzoekslocatie heeft een totale grootte van maximaal 390 m2 (26 x 15 meter) en staat kadastraal 
bekend onder Noordoostpolder, sectie D, nummer 2536. De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn 
X: 178.745 en Y: 516.853. Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. In de 
onderstaande figuur is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven binnen het rode kader.

Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie (rode kader)

De ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in de overzichtstekening in bijlage 1, de kadastrale 
gegevens zijn weergegeven in bijlage 2.

Pagina 4 van 13

INFO@MANN.FRL WWW.MANN.FRL



VMANSI
2.2 Historisch vooronderzoek
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 "Bodem- Landbodem- Strategie voor 
het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Nederlands Normalisatie Instituut, oktober 2017".

Het doel van het historisch vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit 
ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek. Dit conform aanleiding A, paragraaf 6.2.1, uit de 
NEN 5725. De verplichte te onderzoeken aspecten binnen het vooronderzoek zijn opgenomen in de 
onderstaande tabel.

Tabel 1: Onderzoeksaspecten vooronderzoek

Bodemopbouw en geohydrologie:
Bodemopbouw
Antropogene lagen in de bodem
Geohydrologie

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit:
Geval van ernstige bodemverontreiniging?
Kwaliteit op basis van bodemkwaliteitskaart
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, 
activiteiten, ongewoon voorval:

Voormalig gebruik onderzoekslocatie
Huidig gebruik onderzoekslocatie
Asbestverdachtheid

Bodemopbouw en geohydrologie
Regionale bodemopbouw
Om de regionale bodemopbouw vast te stellen van het betreffende gebied is het DINOloket 
geraadpleegd. De regionale bodemopbouw van het onderzoeksgebied is weergegeven in onderstaande 
tabel.

Tabel 2: Regionale bodemopbouw onderzoeksgebied
Globale diepte 

beneden maaiveld (m) Lithostratigrafie Lithologie

0 tot 4 Holocene afzettingen
and: zeer fijn tot uiterst grof, kleiig tot grindig, lokaal schelphoudend 

Klei: siltig tot zandig, lokaal humeus
Veen: lokaal kleiig

4 tot 7 Formatie van Boxtel

Zand: zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of humeus
Leem: lokaal zandig, lokaal humeus

Klei: siltig tot zandig
Veen: kleiig

7 tot 11
Formatie van 
Kreftenheye

Zand: matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig
Klei: siltig tot zandig, lokaal humeus

11 tot 12 Formatie van Drente
Zand: zeer fijn tot uiterst grof, lokaal kleiig tot grindig

Leem: kleiig tot grindig
Klei: lokaal siltig tot zandig

12 tot 18 Formatie van Drachten
Zand: matig fijn tot matig grof, kalkloos

Leem: lokaal zandig

18 tot 49 Formatie van Urk
Zand: zeer fijn tot uiterst grof, lokaal grindig, lokaal schelphoudend

Klei: lokaal siltig tot zandig, lokaal humeus
Veen: lokaal kleiig

49 tot 60
Formatie van 
Appelscha

Zand: matig grof tot uiterst grof, lokaal grindig, kalkloos

Geohydrologie
Op basis van de bekende gegevens kan geen eenduidige grondwaterstroming worden opgemaakt. De 
stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt voornamelijk bepaald door de aanwezige 
infrastructuur. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en 
dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. Uit de 
gegevens blijkt dat de onderzoekslocatie niet is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.
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Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit
Om de beschikbare gegevens omtrent de bodemkwaliteit in beeld te brengen zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd:
^ bodemkwaliteitskaart gemeente Noordoostpolder;
^ Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
^ bodemloket provincie Flevoland;
^ een inspectie van de onderzoekslocatie tijdens de veldwerkzaamheden zoals uitgevoerd 11 

november 2020 door de heer J. ten Klooster van Poelsema Veldwerkbureau.

Bodemkwaliteitskaart gemeente Noordoostpolder
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordoostpolder wordt geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie:
^ de bodemfunctieklasse 'overig (Landbouw/natuur)' toebedeeld heeft gekregen;
^ is gelegen in de bodemkwaliteitszone 'B1 - Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland' voor 

wat betreft de bovengrond en in zone 'O1 - Ondergrond Flevoland' voor wat betreft de 
ondergrond;

^ de verwachte ontgravingsklasse voor zowel de boven- als de ondergrond klasse 
'landbouw/natuur' betreft.

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken of bodembedreigende activiteiten
Het archief van de provincie Flevoland en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is 
geraadpleegd om te achterhalen of informatie voorhanden is van eerder uitgevoerde bodem
onderzoeken of bodembedreigende activiteiten ter plaatse van het onderzoeksgebied.

Na het raadplegen blijkt van de onderzoekslocatie zelf geen bodeminformatie of eerder verricht 
bodemonderzoek aanwezig te zijn.

Voormalig bodemgebruik
Bodemgebruik
Op het perceel aan de Schokkerringweg 4-1 is het bedrijf AgriServ gevestigd. Binnen de op het terrein 
gelegen werkplaats vindt met name assemblage plaats van delen van machines voor de agrarische 
sector. Om de historie van de onderzoekslocatie te achterhalen zijn de kadastrale kaarten op 
www.topotijdreis.nl geraadpleegd. Tot 1954 was de locatie onbebouwd en bestond het agrarische 
percelen. De woning en de kleine schuur op het perceel zijn omstreeks 1954 gebouwd, de grote loods 
is omstreeks 2011 gebouwd.

Binnen het onderzochte deel van het perceel bevindt zich een oude schuur en vindt onder andere opslag 
plaats van hout en overige materiaal. Binnen de op de stelconplaten aanwezige tijdelijke overkapping 
vindt tevens opslag plaats.

Bodembedreigende activiteiten
Binnen het onderzochte deel van het perceel hebben voor zover bekend geen bodemverontreinigende 
verdachte activiteiten plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens voorhanden van bijvoorbeeld 
gedempte watergangen.

Opslagtanks
Er zijn geen gegevens voorhanden over de aanwezigheid van opslagtanks binnen de onderzoekslocatie. 

Aanwezigheid van asbest
Voor de onderzoekslocatie is uitgegaan van een locatie die onverdacht is voor asbest.
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Huidig bodemgebruik
Het onderzoeksgebied is in de huidige situatie grotendeels onbebouwd en deels verhard middels 
stelconplaten.

Toekomstig bodemgebruik
De opdrachtgever is voornemens een nieuwe loods te laten realiseren binnen het onderzoeksgebied.

2,3 Conclusie vooronderzoek
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen informatie voorhanden is welke van invloed kan zijn op de 
kwaliteit van de bodem binnen het onderzoeksgebied. Gezien de functie van het onderzoekslocatie is 
de verwachting dat er geen sprake is van bijzonderheden en de locatie onverdacht is op het voorkomen 
van een bodemverontreiniging. Er wordt verwacht dat de bodem binnen het onderzoeksgebied niet 
verontreinigd zal zijn.
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3 UITVOERING ONDERZOEK

3.1 Onderzoeksstrategie
Voor de onderzoekslocatie is, op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek, gekozen voor de 
strategie voor een 'niet lijnvormige, onverdachte locatie (ONV-NL)'. De gekozen onderzoeksstrategie is 
conform de Nederlandse Norm NEN 5740+A1 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" 
(versie april 2016) opgesteld.

In de onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van het onderzoeksprogramma.

Tabel 3: Overzicht onderzoeksprogramma

Oppervlakte Onderzoeksstrategie Werkzaamheden Analyses

2 boringen tot 0,5 m-mv 1 x AS3000 standaardpakket grond
390 m2 ONV-NL 1 boring tot 2,0 m-mv 1 x AS3000 standaardpakket grond

1 boring met peilbuis 1 x AS3000 standaardpakket grondwater
m-mv = meter beneden maaiveld

De locaties van de uitgevoerde boringen zijn weergegeven op de detailtekening welke is opgenomen 
als bijlage 3.

3.2 Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden, het nemen van de grondmonsters en het plaatsen van de peilbuis, zijn 
uitgevoerd op 11 november 2020 waarna het grondwater is bemonsterd op 18 november 2020. De 
veldwerkzaamheden zijn verricht door de heer J. ten Klooster van Poelsema Veldwerkbureau. Poelsema 
Veldwerkbureau is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002 onder 
certificaatnummer EC-SIKB-02239.

De bemonstering is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018) - protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, d.d. 1 
februari 2018) en protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018).

3.3 Maaiveld-inspectie
Voorafgaand aan de monstername is het maaiveld visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbestverdachte fragmenten of bijzonderheden die duiden op het voorkomen van een 
bodemverontreiniging. Bij deze visuele inspectie zijn binnen het onderzoeksgebied geen 
asbestverdachte fragmenten of bijzonderheden aangetroffen.

3.4 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het verrichten van de boringen, zoals uitgevoerd met een edelmanboor, is de grond voortdurend 
zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. 
Er is met name gelet op indicaties voor verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.
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In tabel 4 zijn de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw per boring weergegeven.

Tabel 4: Zintuigelijke waarnemingen
Boorpunt Traject (Grond)soort Bijzonderheden

X1
0-0,30 Zand Matig grof, zwak siltig

0,30-0,80 Klei Zwak zandig, zwak humeus, resten schelpen
0-0,50 Zand Matig grof, zwak siltig

X2 0,50-1,50 Klei Zwak zandig, zwak humeus, resten schelpen
1,50-2,00 Klei Uiterst siltig, matig humeus

0-0,10 Klei Sterk siltig, zwak humeus
X3 0,10-0,45 Zand Matig grof, zwak siltig

0,45-0,90 Klei Zwak zandig, zwak humeus, resten schelpen
0-0,10 Klei Sterk siltig, matig humeus,

0,10-0,50 Zand Matig grof, zwak siltig

PB4
0,50-1,00 Klei Zwak zandig, zwak humeus, resten schelpen
1,00-2,00 Klei Uiterst siltig, zwak humeus, laagjes zand, resten veen, zwak roesthoudend
2,00-2,20 Klei Uiterst siltig, matig humeus
2,20-3,50 Veen -

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden aangetroffen in het opgeboorde materiaal. In 
bijlage 4 zijn de boorbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen per afzonderlijke boring weergegeven.

3.5 Analyses grond
De deelmonsters zijn ter analyse aangeboden bij het RvA-geaccrediteerde laboratorium van Eurofins 
Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Van de opgeboorde grond zijn twee mengmonsters 
samengesteld, één van de bovengrond tot 0,5 meter beneden maaiveld en één van de ondergrond van 
0,5 tot 2,0 meter beneden maaiveld. In de onderstaande tabel zijn de mengmonsters en de 
eigenschappen ervan weergegeven.

Tabel 5: Eigenschappen mengmonsters
Monster-
referentie Samengesteld uit de boringen Bemonsterings- 

Traject (m-mv)
Grond
soort Bijzonderheden

MM-1 X1.1/X2.1/X3.2/PB4.2 0-0,50 Zand Resten schelpen
MM-2 X1.2/X2.2/X2.3/X3.3 0,30-1,50 Klei Resten schelpen

m-m^ meter beneden maaiveld

De mengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het AS3000 standaardpakket grond conform 
het Besluit bodemkwaliteit. Het AS3000 standaardpakket grond omvat de volgende parameters:
^ droge stof, lutum en organische stof;
^ zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink;
^ polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK + som PAK (10));
^ polychloorbifenyl (PCB + som PCBs (7));
^ minerale olie.

Vanwege de agrarisch functie van de omgeving zijn tevens de organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 
geanalyseerd. De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 5.

3.6 Analyses grondwater
Van de bemonsterde peilbuis zijn de navolgende waarden, weergegeven in de tabel op de volgende 
pagina, aan zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (E.G.V.) en troebelheid (NTU) in het veld 
gemeten.
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Tabel 6: Eigenschappen grondwatermonsters

Peilbuis Filtertraject
(m-mv)

Grondwaterpeil
(m-mv) PH

E.G.V.
(pS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Slechtlopend
(ja/nee)

PB4 2,5-3,5 1,34 6.8 2.200 18 Nee

In het grondwater duiden de zuurgraad (pH en het elektrisch geleidingsvermogen (E.G.V.) niet op een 
afwijkende samenstelling van het grondwater en geven geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te 
passen.

Wel is een licht verhoogde troebelheid aangetroffen (M0). Deze NTU-waarde heeft een signalerende 
functie, in troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge concentraties in het grondwater worden 
gemeten. De gemeten waarde is echter niet ongewoon voor een peilbuis welke is geplaatst in veen. De 
monstername van het grondwater is conform NEN 5744 en bij een constante EC uitgevoerd. Verder 
bleek de oppompsnelheid geen noemenswaardige invloed te hebben op de gemeten NTU-waarde. Deze 
bleef tijdens de bemonstering van het grondwater constant. De licht verhoogde NTU-waarde heeft naar 
alle waarschijnlijkheid geen negatieve invloed op de kwaliteit van het onderhavige onderzoek.

De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het AS3000 standaardpakket 
grondwater. Het AS3000 standaardpakket grondwater omvat de volgende parameters:
^ zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink;
^ minerale olie;
^ organische parameters-aromatisch: vluchtige aromaten;
^ organische parameters-gehalogeneerd: vluchtige chlooralifaten.

Het analysecertificaat van de grondwateranalyses is opgenomen in bijlage 5.
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4 RESULTATEN

4.1 Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn na correctie naar standaardbodem getoetst aan de achtergrond- (streefwaarde 
voor grondwater), tussen- en interventiewaarden zoals opgenomen in de circulaire bodemsanering 2013 
(Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013).

Overschrijdingen van de normen worden als volgt geïnterpreteerd:
^ Gehalte ^chtergrond/streefwaarde (AW): licht verontreinigd;
^ Gehalte ^tussenwaarde (^(AW+I): matig verontreinigd;
^ Gehalte interventiewaarde (I-waarde): sterk verontreinigd.

4.2 Toetsing analyseresultaten grond
In tabel 7 zijn de overschrijdingen van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden in de grond 
weergegeven. De resultaten zijn tevens indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit.

Tabel 7: Toetsingsresultaten grond
Monster-
referentie

Bemonsterings- 
traject (m-mv)

Overschrijding
achtergrondwaarde

Overschrijding
tussenwaarde

Overschrijding
interventiewaarde

Bodemkwaliteits
klasse Bbk

MM-1 0-0,5 - - - Altijd toepasbaar

MM-2 0,45-1,50
^W: cadmium, kwik, 

zink, som drins
- - Wonen

*m-m^ meters beneden maaiveld

In de bovengrond, zoals onderzocht in mengmonster MM-1, zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen 
van de geanalyseerde parameters.

In het mengmonster van de ondergrond, van 0,45 tot 1,50 meter beneden maaiveld, zijn zeer licht 
verhoogde gehalten aangetroffen van de parameters cadmium, kwik, zink en som drins.

Conform de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de onderzochte bovengrond 
aan de bodemkwaliteitsklasse 'altijd toepasbaar', de onderzochte ondergrond voldoet aan de bodem- 
kwaliteitsklasse 'wonen'. De toetsingsresultaten zijn in bijlage 6 opgenomen.

4.3 Toetsing analyseresultaten grondwater
In tabel 8 zijn de overschrijdingen van de streefwaarde-, tussen- en interventiewaarden in het 
onderzochte grondwater weergegeven.

Tabel 8: Toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis Filtertraject
(m-mv)

Overschrijding
streefwaarde

Overschrijding
tussenwaarde

Overschrijding
interventiewaarde

PB4 2,5-3,5 ^: barium - -

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater een licht verhoogd gehalte is 
aangetroffen van de geanalyseerde parameter barium. Gezien het feit dat verhoogde gehaltes aan 
barium van nature in het grondwater voor kunnen komen bij met name in kleiige bodems, is aanvullend 
onderzoek niet benodigd. De toetsingsresultaten zijn in bijlage 6 opgenomen.
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5 CONCLUSIE

5.1 Conclusie
Milieu Advies Noord-Nederland heeft in opdracht van de heer T. van der Veeken een verkennend 
bodemonderzoek verricht op een deel van het perceel aan de Schokkerringweg 4-1 te Nagele.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is het voornemen tot het realiseren van een 
nieuwe loods binnen het betreffende deel van het perceel. In het kader van de aanvraag 
omgevingsvergunning dient voorafgaand aan de nieuwbouw een bodemonderzoek te worden 
verrichten. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en het grondwater voorafgaand aan de nieuwbouw.

5.2 Evaluatie onderzoeksresultaten
Van de opgeboorde grond zijn twee mengmonsters samengesteld, één van de bovengrond tot 0,5 meter 
beneden maaiveld en één van de ondergrond van 0,45 tot 1,50 meter beneden maaiveld. Uit de toetsing 
van de analyseresultaten blijkt het volgende:

^ In de onderzochte bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen van de 
geanalyseerde parameters en wordt de bodem als niet verontreinigd geclassificeerd.

• In de onderzochte ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen van de geanalyseerde 
parameters cadmium, kwik, zink en som drins. De onderzochte ondergrond wordt derhalve als 
'licht verontreinigd' geclassificeerd.

^ Uit indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de onderzochte bovengrond 
voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'altijd toepasbaar', de ondergrond voldoet aan de 
kwaliteitsklasse 'wonen'.

^ Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater een licht verhoogd gehalte 
is aangetroffen van de geanalyseerde parameter barium, waardoor het grondwater is 
geclassificeerd als licht verontreinigd.

5.3 Aanbevelingen
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem op het deel van het perceel aan de Schokkerringweg 4-1 waar de nieuwbouw gaat 
plaatsvinden.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese "onverdachte locatie", enkel voor de ondergrond formeel onjuist is. Echter gezien 
de hooguit zeer licht verhoogde gehalten is er geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek. 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 
beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie waarbij een nieuwe loods 
zal worden gebouwd. Dit dient echter te worden bevestigd door het bevoegd gezag.

Ontgraven en toepassen van de grond binnen de zone van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 
is niet zondermeer toegestaan. Het toepassen op een andere locatie binnen de zone van de 
bodemkwaliteitskaart dient in overleg met de gemeente te worden verricht.
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Indien grond wordt afgevoerd naar een toepassingslocatie buiten de gemeente dan wordt geadviseerd 
om een AP04 partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit onder het certificaat van de BRL 1000 te 
laten uitvoeren ter bepaling van de kwaliteit en bestemming van de partij. Tot slot wordt geadviseerd 
om tijdens vervolgwerkzaamheden alert te zijn op eventuele onvoorziene bodemverontreiniging.
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Overzichtstekening
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Kadastrale gegevens

Bijlage 2
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Kadastrale kaart Uw referentie: 2020.245

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

------------------------- Vastgestelde kadastrale grens

------------------------- Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens 

------------------------- Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 november 2020 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Noordoostpolder
D
2536

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BETREFT

Noordoostpolder D 2536
UW REFERENTIE

2020.245
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11079881484
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

09-11-2020 - 14:24
BLAD

1 van 3

GELEVERD OP

09-11-2020 - 16:25
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-11-2020 - 14:24

Eigendomsinformatie O 

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Noordoostpolder D 2536
Kadastrale objectidentificatie : 089380253670000

Locatie Schokkerringweg 4 1 
8308 PS Nagele
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0171010000031302

Kadastrale grootte 7.375 m2 
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 178745 - 516853 
Omschrijving Wonen 

Erf - tuin
Ontstaan uit Noordoostpolder D 1561

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 
Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1 en 1.2)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken Hyp4 719/1 Lelystad Ingeschreven op 29-12-1995
Hyp4 366/35 Lelystad Ingeschreven op 14-09-1993

Naam gerechtigde De heer Theofiel Gerardus van der Veeken
Adres Schokkerringweg 4 1

8308 PS NAGELE
Geboren 16-05-1952 te DE NOORDOOSTELIJ-

KE POLDER
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Noordoostpolder D 2536
UW REFERENTIE

2020.245
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11079881484
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

09-11-2020 - 14:24
BLAD

2 van 3

GELEVERD OP

09-11-2020 - 16:25
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-11-2020 - 14:24

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 6188/66 Zwolle Ingeschreven op 20-02-1989
Naam gerechtigde KPN B.V

Adres Wilhelminakade 123
3072 AP ROTTERDAM

Statutaire zetel 'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer 27124701 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stukken Hyp4 51432/28
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 04-01-2007 om 12:53

Hyp4 50929/00038
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 31-10-2006 om 09:00

Hyp4 13485/00032 Eindhoven 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-03-1998 om 00:00

Hyp4 09062/00020 Leeuwarden 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-03-1998 om 00:00

Hyp4 06577/00002 Assen 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-03-1998 om 00:00

Hyp4 06309/00013 Leeuwarden 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 28-02-1989 om 00:00

Hyp4 04479/00049 Assen 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 28-02-1989 om 00:00

1.2 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5,
Privaatrecht

lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet

Afkomstig uit stukken Hyp4 69019/176 Ingeschreven op 12-09-2016 om 12:26
Hyp4 5/50 Nagele NOP

Naam gerechtigde Liander N.V
Adres Utrechtseweg 68

6812 AH ARNHEM
Statutaire zetel ARNHEM

KvK-nummer 08021677 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stukken Hyp4 79165/00021
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 01-10-2020 om 11:28

Hyp4 69849/00097
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-01-2017 om 10:10

Hyp4 60879/00069
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 16-12-2011 om 09:00



BETREFT

Noordoostpolder D 2536
UW REFERENTIE

2020.245
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11079881484
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

09-11-2020 - 14:24
BLAD

3 van 3

GELEVERD OP

09-11-2020 - 16:25
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-11-2020 - 14:24

Hyp4 55903/00133 Ingeschreven op 03-12-2008 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 30279/00087 Arnhem 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 12-06-2003 om 09:00

Hyp4 08602/00050 Arnhem 
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-02-1987 om 00:00

Hyp4 07358/00017 Arnhem
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 04664/00048 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 03659/00036 Arnhem
Naamswijziging rechtspersoon

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
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MILIEU ADVIES N00RD-NEDERL/4ND

Blad nr.: 1 van 1

Schokkerringweg

Legenda
(2) Boring tot 0,50 - mv 

(ŞQ Boring tot 2,00 - mv 

(O) Peilbuis

0 5 10 15 20m

MANSI Moolnersrak 13 
9036 MJ Menaam 
Tel. 0615431545 
Email: Info@mann.frl 
Website: www.mann.frl

Opdrachtgever: Dhr. T. van der Veeken

Tekenaar: jve

Controle: mla

Status: I Definitief

Schaal: 1:500

Formaat:
| A4

Project naam:

Verkennend bodemonderzoek Schokkerringweg 4-1 te Nagele
Omschrijving :

Bijlage 3 - detailtekening onderzoekslocatie
Tekening nr.: MANN2020.245-DT-D01 Project nr.: MANN2020.245

Datum 18-11-2020
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Pagina 1 I 1

Boring: X1 Boring: X2
X:

Y:

Datum:

178733.95

516833.96 

11-11-2020

X: 178735,88

Y: 516822,64

Datum: 11-11-2020

GWS: 160

Maaiveldhoogte: N.A.P. Maaiveldhoogte: N.A.P.

2A

0 braak

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht, 
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor 2

3

4

0 braak

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: X3 Boring: Pb4
X:

Y:

Datum:

178746,18

516818,36

11-11-2020

X: 178745,83

Y: 516830,65

Datum: 11-11-2020

GWS: 160

Maaiveldhoogte: N.A.P. Maaiveldhoogte: N.A.P.

y/ss/m.

50- 7.

3À

0 0
10

90

braak

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht, 
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor

3A

4

5

6

7

10

50

100

gras

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht, 
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, resten veen, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

200

220
Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

350

Projectcode: 2020.245



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

i zwak humeus

] matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

-O- geen geur 

-0- zwakke geur 

0- matige geur 

0- sterke geur 

uiterste geur

olie

O geen olie-water reactie 

■ĒH- zwakke olie-water reactie 

-ū- matige olie-water reactie 

-Q- sterke olie-water reactie 

-ES- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

S ^

3 ^0 

3 ^00 

3 M000 

3 M0000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

T grondwaterstand 

^ Gemiddeld laagste grondwaterstand

Ii
water

casing

I
hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

ii
1 filter
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s*jf eurofins
Omegam

Milieu Advies Noord-Nederland 
T.a.v. de heer J. Bralts 
Moolnersrak 13 
9036MJ MENAAM

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele 
Project 1113367 
1113367^ertificaatjv1 
AQDR-WPUN-GGYK-SXFV
3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 18 november 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



AS3000

Tabel 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1113367
Uw project omschrijving : 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Uw Monsterreferenties
6520589 = MM-1 Pb4 (10-50) X1 (0-30) X2 (0-50) X3 (10-45)
6520590 = MM-2 X1 (30-80) X2 (50-100) X2 (100-150) X3 (45-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum 11/11/2020 11/11/2020
Ontvangstdatum opdracht 12/11/2020 12/11/2020
Startdatum 12/11/2020 12/11/2020
Monstercode 6520589 6520590
Uw Matrix Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof 7 83,6 76,7
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds) 0,3 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) 07o (m/m ds) < 1 13,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 00 50
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,20 0,44
S kobalt (Co) mg/kg ds 0,0 6,0
S koper (Cu) mg/kg ds 0,0 19
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 32
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 ^,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 17
S zink (Zn) mg/kg ds 00 100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 05 05

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,05 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,05 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,05 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,05 0,09
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,60

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367 certificaat v1



AS3000

Tabel 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode 1113367
Uw project omschrijving : 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Uw Monsterreferenties
6520589 = MM-1 Pb4 (10-50) X1 (0-30) X2 (0-50) X3 (10-45)
6520590 = MM-2 X1 (30-80) X2 (50-100) X2 (100-150) X3 (45-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/11/2020 11/11/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/11/2020 12/11/2020
Startdatum : 12/11/2020 12/11/2020
Monstercode : 6520589 6520590
Uw Matrix Grond Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 0,003
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 0,005
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,003
som DDE mg/kg ds 0,001 0,004
som DDT mg/kg ds 0,001 0,002

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,008
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,006
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,025
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,023

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367 certificaat v1



AS3000

Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1113367
Uw project omschrijving : 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode), 
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,40Zo (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 0Zo m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367^ertificaa^v1



AS3000

Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK

6520589
2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele

MM-1 Pb4 (10-50) X1 (0-30) X2 (0-50) X3 (10-45) 
minerale olie (florisil clean-up)

Monstercode 
Uw project 
omschrijving 
Uw referentie 
Methode

OLIECHROMATOGRAM

minerale olie gehalte: ^5 mg/kg ds
oliefractieverdeling

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367 certificaat v1



AS3000

Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK

6520590
2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele

MM-2 X1 (30-80) X2 (50-100) X2 (100-150) X3 (45-90) 
minerale olie (florisil clean-up)

Monstercode 
Uw project 
omschrijving 
Uw referentie 
Methode

OLIECHROMATOGRAM

minerale olie gehalte: ^5 mg/kg ds
oliefractieverdeling

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367 certificaat v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1113367
Uw project omschrijving : 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs
OCBs

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8
Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AQDR-WPUN-GGYK-SXFV Ref.: 1113367^ertificaa^v1



s*jf eurofins
Omegam

Milieu Advies Noord-Nederland 
T.a.v. de heer J. Bralts 
Moolnersrak 13 
9036MJ MENAAM

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele 
Project 1116907 
1116907^ertificaatjv1 
VQLS-ZHJY-IKMG-ESSX
2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 november 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



AS3000

Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1116907
Uw project omschrijving : 2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Uw Monsterreferenties 
6529567 = Pb4-1-1 Pb4 (300-400)

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
6529567
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) jg/l 80
S cadmium (Cd) jg/l ^,2
S kobalt (Co) jg/l 3,3
S koper (Cu) jg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) jg/l ^,05
S lood (Pb) jg/l < 2
S molybdeen (Mo) jg/l 4,6
S nikkel (Ni) jg/l 5,3
S zink (Zn) jg/l 28

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) jg/l ^0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen jg/l ^,2
S ethylbenzeen jg/l ^,2
S naftaleen jg/l < 0,02
S o-xyleen jg/l ^,1
S styreen jg/l < 0,2
S tolueen jg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) jg/l ^,2
S som xylenen jg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan jg/l <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan jg/l <0,1
S 1,1-dichloorethaan jg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen jg/l ^,1
S 1,1-dichloorpropaan jg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan jg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan jg/l ^,2
S 1,3-dichloorpropaan jg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen jg/l <0,1
S dichloormethaan jg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) ijg/l ^,2
S tetrachlooretheen jg/l <0,1
S tetrachloormethaan jg/l <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen jg/l <0,1
S trichlooretheen jg/l ^,2
S trichloormethaan jg/l < 0,2
S som C+T dichlooretheen jg/l 0,1
S som dichloorpropanen jg/l 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) jg/l < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: VQLS-ZHJY-IKMG-ESSX Ref.: 1116907 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1116907
Uw project omschrijving : 2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode), 
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQLS-ZHJY-IKMG-ESSX Ref.: 1116907^ertificaa^v1



AS3000

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

6529567
2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele

Pb4-1-1 Pb4 (300-400) 
minerale olie (florisil clean-up)

Monstercode 
Uw project 
omschrijving 
Uw referentie 
Methode

OLIECHROMATOGRAM

minerale olie gehalte: ^0 pg/l
oliefractieverdeling

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQLS-ZHJY-IKMG-ESSX Ref.: 1116907 certificaat v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1116907
Uw project omschrijving : 2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele
Opdrachtgever : Milieu Advies Noord-Nederland

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up) 
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 5 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1

gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQLS-ZHJY-IKMG-ESSX Ref.: 1116907^ertificaa^v1
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Project 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Certificaten 1113367
Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 18 november 2020 13:38

Monsterreferentie 6520589
Monsteromschrijving MM-1 Pb4 (10-50) X1 (0-30) X2 (0-50) X3 (10-45)
Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW T I

Lutum/Humus

Organische stof V (m/m ds) 0.3 10
Lutum V (m/m ds) 1.0 25

Droogrest

droge stof V 83.6 83.6 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds < 20 54 @ 190 555 920
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0.2 < 0.24 - 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 < 7.4 - 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds < 5 7.2 - 40 115 190
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0.05 < 0.05 - 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds < 10 11 - 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1.0 - 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 5 15 - 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 33 - 140 430 720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 120 - 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
fenantreen mg/kg ds < 0.05 0.035
anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 0.035
chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 0.035
benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 0.035

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 0.35 < 0.35 - 1.5 20.75 40

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 0.0035
PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 0.0035
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 0.0035
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.024 - 0.02 0.51 1
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
aldrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0.32
dieldrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
endrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
telodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
isodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
heptachloor mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0007 2.00035 4
heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
alfa-endosulfan mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0009 2.00045 4
alfa - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.001 8.5005 17
beta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.002 0.801 1.6
gamma - HCH (lindaan) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.003 0.6015 1.2
delta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 @
hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0085 1.00425 2
endosulfansulfaat mg/kg ds < 0.002 < 0.0070 @
hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.003
chloordaan (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
chloordaan (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035

Sommaties

som DDD mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.02 17.01 34
som DDE mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.1 1.2 2.3
som DDT mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.2 0.95 1.7
som drins (3) mg/kg ds 0.002 < 0.010 - 0.015 2.0075 4
som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.002 2.001 4
som chloordaan mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.002 2.001 4
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0.015 < 0.074 - 0.4
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

6520590
MM-2 X1 (30-80) X2 (50-100) X2 (100-150) X3 (45-90)

Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW T I

Lutum/Humus

Organische stof V (m/m ds) 2.4 10
Lutum V (m/m ds) 13.8 25

Droogrest

droge stof V 76.7 76.7 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 50 78 @ 190 555 920
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.44 0.63 1.1 AW 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds 6 9.2 - 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds 19 28 - 40 115 190
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0.13 0.16 1.0 AW 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds 32 41 - 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0 - 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 17 25 - 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds 100 150 1.1 AW 140 430 720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 100 - 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 0.035
fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
anthraceen mg/kg ds < 0.05 0.035
fluoranteen mg/kg ds 0.16 0.16
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.05 0.05
chryseen mg/kg ds 0.09 0.09
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.07 0.07
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.05 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 0.6 0.60 - 1.5 20.75 40

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 0.020 - 0.02 0.51 1
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds
4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds
2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds
4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds
2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds
4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds
aldrin mg/kg ds
dieldrin mg/kg ds
endrin mg/kg ds
telodrin mg/kg ds
isodrin mg/kg ds
heptachloor mg/kg ds
heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds
heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds
alfa-endosulfan mg/kg ds
alfa - HCH mg/kg ds
beta - HCH mg/kg ds
gamma - HCH (lindaan) mg/kg ds
delta - HCH mg/kg ds
hexachloorbenzeen mg/kg ds
endosulfansulfaat mg/kg ds
hexachloorbutadieen mg/kg ds
chloordaan (cis) mg/kg ds
chloordaan (trans) mg/kg ds

Sommaties

som DDD mg/kg ds
som DDE mg/kg ds
som DDT mg/kg ds
som drins (3) mg/kg ds
som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds
som chloordaan mg/kg ds
som OCBs (landbodem) mg/kg ds

< 0.001 < 0.0029
0.002 0.0083

< 0.001 < 0.0029
0.003 0.012

< 0.001 < 0.0029
0.001 0.0042

< 0.001 < 0.0029
0.005 0.021

< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029 @
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.002 < 0.0058 @
< 0.001 < 0.0029 -
< 0.001 < 0.0029
< 0.001 < 0.0029

0.003 0.011 -

0.004 0.015 -
0.002 0.0071 -
0.006 0.027 1.8 AW
0.001 < 0.0058 -
0.001 < 0.0058 -
0.023 0.095 -

0.32

0.0007 2.00035 4

0.0009 2.00045 4
0.001 8.5005 17
0.002 0.801 1.6
0.003 0.6015 1.2

0.0085 1.00425 2

0.003

0.02 17.01 34
0.1 1.2 2.3
0.2 0.95 1.7

0.015 2.0075 4
0.002 2.001 4
0.002

0.4
2.001 4

Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
x AW x maal Achtergrondwaarde
- <= Achtergrondwaarde
N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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Project 2020.245-VBO Schokkerringweg 4-1 Nagele
Certificaten 1113367
Toetsing T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op 

of in de bodem
Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 18 november 2020 13:39

Monsterreferentie 6520589
Monsteromschrijving MM-1 Pb4 (10-50) X1 (0-30) X2 (0-50) X3 (10-45)
Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW WO IND

Lutum/Humus

Organische stof V (m/m ds) 0.3 10
Lutum V (m/m ds) 1.0 25

Droogrest

droge stof V 83.6 83.6 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 54 @
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0.2 < 0.24 - 0.6 1.2 4.3
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 7.4 - 15 35 190
koper(Cu) mg/kg ds < 5 < 7.2 - 40 54 190
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0.05 0.05 - 0.15 0.83 4.8
lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 11 - 50 210 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1.0 - 1.5 88 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 5 15 - 35 39 100
zink (Zn) mg/kg ds < 20 33 - 140 200 720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 120 - 190 190 500

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 0.035
fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
fluoranteen mg/kg ds < 0.05 0.035
benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
chryseen mg/kg ds < 0.05 0.035
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 0.35 0.35 - 1.5 6.8 40

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 0.0035
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 0.0035
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 0.024 - 0.02 0.04 0.5
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
aldrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
dieldrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
endrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
telodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
isodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
heptachloor mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0007 0.0007 0.1
heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
alfa-endosulfan mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0009 0.0009 0.1
alfa - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.001 0.001 0.5
beta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.002 0.002 0.5
gamma - HCH (lindaan) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.003 0.04 0.5
delta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 @
hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.0085 0.027 1.4
endosulfansulfaat mg/kg ds < 0.002 < 0.0070 @
hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 - 0.003
chloordaan (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035
chloordaan (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0035

Sommaties

som DDD mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.02 0.84 34
som DDE mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.1 0.13 1.3
som DDT mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.2 0.2 1
som drins (3) mg/kg ds 0.002 < 0.010 - 0.015 0.04 0.14
som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.002 0.002 0.1
som chloordaan mg/kg ds 0.001 < 0.0070 - 0.002 0.002 0.1
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0.015 < 0.074 - 0.4

Toetsoordeel monster 6520589: Altijd toepasbaar
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

6520590
MM-2 X1 (30-80) X2 (50-100) X2 (100-150) X3 (45-90)

Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW WO IND

Lutum/Humus

Organische stof V (m/m ds) 2.4 10
Lutum V (m/m ds) 13.8 25

Droogrest

droge stof V 76.7 76.7 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 50 78 @
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.44 0.63 WO 0.6 1.2 4.3
kobalt (Co) mg/kg ds 6 9.2 - 15 35 190
koper(Cu) mg/kg ds 19 28 - 40 54 190
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0.13 0.16 WO 0.15 0.83 4.8
lood (Pb) mg/kg ds 32 41 - 50 210 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0 - 1.5 88 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 17 25 - 35 39 100
zink (Zn) mg/kg ds 100 150 WO 140 200 720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 100 - 190 190 500

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 0.035
fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
anthraceen mg/kg ds < 0.05 0.035
fluoranteen mg/kg ds 0.16 0.16
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.05 0.05
chryseen mg/kg ds 0.09 0.09
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.07 0.07
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.05 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 0.6 0.60 - 1.5 6.8 40

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 0.0029
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 0.020 - 0.02 0.04 0.5
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0.002 0.0083
2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0.003 0.012
2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0.001 0.0042
aldrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
dieldrin mg/kg ds 0.005 0.021
endrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
telodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
isodrin mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
heptachloor mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.0007 0.0007 0.1
heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
alfa-endosulfan mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.0009 0.0009 0.1
alfa - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.001 0.001 0.5
beta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.002 0.002 0.5
gamma - HCH (lindaan) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.003 0.04 0.5
delta - HCH mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 @
hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.0085 0.027 1.4
endosulfansulfaat mg/kg ds < 0.002 < 0.0058 @
hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 - 0.003
chloordaan (cis) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029
chloordaan (trans) mg/kg ds < 0.001 < 0.0029

Sommaties

som DDD mg/kg ds 0.003 0.011 - 0.02 0.84 34
som DDE mg/kg ds 0.004 0.015 - 0.1 0.13 1.3
som DDT mg/kg ds 0.002 0.0071 - 0.2 0.2 1
som drins (3) mg/kg ds 0.006 0.027 WO 0.015 0.04 0.14
som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0.001 < 0.0058 - 0.002 0.002 0.1
som chloordaan mg/kg ds 0.001 < 0.0058 - 0.002 0.002 0.1
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0.023 0.095 - 0.4

Toetsoordeel monster 6520590: Klasse wonen

Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Achtergrondwaarde
WO Wonen
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Project 2020.245-Schokkerringweg 4-1 Nagele
Certificaten 1116907
Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 20 november 2020 16:25

Monsterreferentie
Monsteromschrijving

6529567
Pb4-1-1 Pb4 (300-400)

Analyse Eenheid Analyseres. Toetsoordeel S T I

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) pg/l 80 1.6 S 50 337.5 625
cadmium (Cd) pg/l < 0.2 - 0.4 3.2 6
kobalt (Co) pg/l 3.3 - 20 60 100
koper(Cu) pg/l < 2 - 15 45 75
Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l < 0.05 - 0.05 0.175 0.3
lood (Pb) pg/l < 2 - 15 45 75
molybdeen (Mo) pg/l 4.6 - 5 152.5 300
nikkel (Ni) pg/l 5.3 - 15 45 75
zink (Zn) pg/l 28 - 65 432.5 800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 - 50 325 600

Vluchtige aromaten

benzeen pg/l < 0.2 - 0.2 15.1 30
ethylbenzeen pg/l < 0.2 - 4 77 150
naftaleen pg/l < 0.02 - 0.01 35.005 70
o-xyleen pg/l < 0.1
styreen pg/l < 0.2 - 6 153 300
tolueen pg/l < 0.2 - 7 503.5 1000
xyleen (som m+p) pg/l < 0.2

Sommaties aromaten

som xylenen pg/l 0.2 - 0.2 35.1 70

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan pg/l < 0.1 - 0.01 150.005 300
1,1,2-trichloorethaan pg/l < 0.1 - 0.01 65.005 130
1,1-dichloorethaan pg/l < 0.2 - 7 453.5 900
1,1-dichlooretheen pg/l < 0.1 - 0.01 5.005 10
1,1-dichloorpropaan pg/l < 0.2
1,2-dichloorethaan pg/l < 0.2 - 7 203.5 400
1,2-dichloorpropaan pg/l < 0.2
1,3-dichloorpropaan pg/l < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen pg/l < 0.1
dichloormethaan pg/l < 0.2 - 0.01 500.005 1000
monochlooretheen (vinylchlori pg/l < 0.2 - 0.01 2.505 5
tetrachlooretheen pg/l < 0.1 - 0.01 20.005 40
tetrachloormethaan pg/l < 0.1 - 0.01 5.005 10
trans-1,2-dichlooretheen pg/l < 0.1
trichlooretheen pg/l < 0.2 - 24 262 500
trichloormethaan pg/l < 0.2 - 6 203 400

Sommaties

som C+T dichlooretheen pg/l 0.1 - 0.01 10.005 20
som dichloorpropanen pg/l 0.4 - 0.8 40.4 80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform pg/l < 0.2 @ 630

Toetsoordeel monster 6529567: Overschrijding Streefwaarde

Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Streefwaarde
x S x maal Streefwaarde
N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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datum 21-10-2020
dossiercode 20201021-37-24567

Geachte heer/mevrouw Marcel Beek,

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

Uitgangspuntennotitie met standaard waterparagraaf
Hierbij ontvangt u de uitgangspuntennotitie voor de korte procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op basis van 
de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante 
waterhuishoudkundige beleidsthema's, streefbeelden en de belangrijkste bijbehorende uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap 
Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de 
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Dit document bestaat uit drie delen:

1. Vooroverleg en andere waterbeheerder
2. De standaard waterparagraaf

De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij 
deze op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.

3. Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
Na de standaard waterparagraaf volgt een onderdeel met overige relevante ontwerprichtlijnen. De ontwerprichtlijnen in het laatste deel 
zijn niet relevant voor de ruimtelijke procedure. De ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. 
civieltechnisch) rekening mee moet houden. Ook kan het zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake 
de wateraspecten. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Team Waterprocedures 
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20 
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 
(06) 1132 4178 
(0320) 274 911 
watertoets@zuiderzeeland.nl

Deel 1:
Vooroverleg en andere waterbeheerder

Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een algemene opmerking 
die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a. waterlichamen, waterkeringen en 
rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier te bestemmen of te reguleren. Het team 
waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.

In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op dit wateradvies, in het kader van het ambtelijk 
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat 
betrekking heeft op deze ontwikkeling cq. dit plangebied. Indien de wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden 
dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan met vertrouwen tegemoet. In verband met een eventueel benodigde watervergunning kan 
vooroverleg overigens wel nodig zijn.

Deel2
Standaard waterparagraaf korte procedure



•^De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze 
op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.>

Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde waterhuishoudkundige 
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument 
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de 
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

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

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's 
Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt bij 
de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden 
waarop deze gebaseerd zijn.

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

Thema Voldoende water
Wateroverlast.
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. 
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een 
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van 
(grond)wateroverlast.

Binnen het plangebied bedraagt de toename van het verharde oppervlak 200 m2 m2. Door de geringe toename van het verharde oppervlak 
(minder dan 750 m2 in stedelijke gebied of minder dan 2.500 m2 in landelijk gebied) is geen compensatie noodzakelijk voor dit plangebied.

Goed functionerend watersysteem
Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het 
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de 
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en 
reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een 
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het 
water.

De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het streefpeil van het oppervlakte 
water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het 
gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechteren.

Aanvullen: Hier worden alle aanpassingen in het watersysteem aangegeven en wordt aangegeven hoe de waterhuishoudkundige zaken 
bestemd worden. Bijvoorbeeld de aanleg van watergangen, infiltratievoorzieningen. Daarnaast worden hier ook de dimensies van het 
watersysteem aangegeven of randvoorwaarden voor de aanleg hiervan (voor zover ruimtelijk relevant). Bijvoorbeeld de dieptes van 
watergangen bij streefpeil, de profielen en randvoorwaarden waaraan het watersysteem zal voldoen. >

Anticiperen op watertekort
Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de



nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen 
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Thema Schoon Water
Goede 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 gelegen in een gebied met een indicatief risico op opbarsten van de bodem. Indien voor de planontwikkeling grondwerk 
nodig is, adviseren wij u gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene 
zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste kwel of inzijging. In bepaalde situaties 
kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als het kwelwater van goede kwaliteit benut kan worden..



Anticiperen op watertekort.
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer

Ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen ten behoeve 
van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van 
warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 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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Geachte heer De Jong,

Op 3 mei 2021 ontvingen wij uw verzoek om advies in het kader van 
vooroverleg. U wilt advies over het bestemmingsplan voor Landelijk gebied, 
Schokkerringweg 4-1 te Nagele. In deze brief geven wij ons advies in het kader 
van de watertoets.

Algemeen
De initiatiefnemer is voornemens om op het erf aan de Schokkerringweg 4-1 
het bedrijf uit te breiden met de bouw van tweede werkloods. De ontwikkeling 
wordt mogelijk gemaakt met een procedure voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. 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.

Een concrete uitwerking ontbreekt voor de relevante thema's en het thema 
Schoon water ontbreekt geheel.

Wij vragen de waterparagraaf op enkele punten aan te vullen of te wijzigen. 
Deze brief is dan een positief wateradvies.

Algemeen
» Wij vragen om de tekst in 4.10 (waterparagraaf) vanaf de kop

'Uitgangspuntennotitie met standaard waterparagraaf' tot de kop 'Deel 2 
Standaard waterparagraaf korte procedure' te schrappen. Deze is bedoeld 
als een toelichting voor degene die de digitale watertoets heeft ingevuld.

Voldoende water
» Toevoegen: De nieuwe werkloods heeft een oppervlak van ca. 425 m2, 

welke deels ter plaatse van bestaande verharding wordt gerealiseerd.

Schoon water
» Relevant streefbeeld opnemen van onderdeel 'goede 

oppervlaktewaterkwaliteit'.
» Aangeven of (bekend is of) uitlogende (bouw)materialen worden toegepast. 
» Van onderdeel 'goed omgaan met afvalwater' opnemen:
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o Relevant streefbeeld;
o Laatste 2 zinnen van uitgangspunt(en);
o Opsomming wat onder schoon hemelwater wordt verstaan.

» Opnemen dat in de nabijheid van de ontwikkeling momenteel geen 
openbaar rioolsysteem aanwezig is.

» Aanvullen met de lozingsroute en eventuele behandeling van (vervuild) 
hemelwater dat op verharde oppervlakken (dak, nieuwe erfverharding) 
valt.

» Opnemen als dit van toepassing is voor de nieuwe werkloods: lozingsroute 
(en eventueel behandeling) van huishoudelijk en overig bedrijfsafvalwater 
dat ontstaat.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD-00486. Het telefoonnummer is 06-46 91 99 07 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies 
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,
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