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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Algemeen 

Ter plaatse van het perceel Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord exploiteert de 

initiatiefnemer een bedrijf. Het betreft het bedrijf Waterman Onions. Dit bedrijf is een 

uiensorteer- en verpakkingsbedrijf te Emmeloord, met als kernactiviteiten telen, drogen, 

op maat sorteren, inspecteren van kwaliteit en het verpakken van uien. Waterman staat 

garant voor continue levering van de hoogste kwaliteit uien. Naast de export over de 

gehele wereld is Waterman ook gespecialiseerd in de afzet aan de groot- en 

detailhandel, inpakbedrijven en industriële schilbedrijven.  

 

Voor de toekomst is het belangrijk dat Waterman Onions de positie op de wereldmarkt 

versterkt. Hiervoor dient het productaanbod vergroot te worden, zodat zij een nog 

betere aansluiting vinden bij hun klanten. 

 

Om toonaangevend te kunnen blijven moet Waterman blijven investeren in innovatieve 

teelt- en verwerkingsmogelijkheden, nieuwe en efficiëntere verpakkingsmachines 

aanschaffen en optische sorteer- en leestechnieken ontwikkelen. Alleen door het 

onderscheidende vermogen vergroten zij de levering van een kwalitatief hoogwaardig 

product en service en kunnen zij blijven concurreren en waar nodig overleven als 

uiensoorteer/ export-pakstation. Om aan dit laatste aspect te kunnen blijven voldoen is 

het essentieel dat het bedrijf op korte termijn uit kan breiden. Hieronder een weergave 

van de huidige situatie van het plangebied (inclusief de gronden waar de uitbreiding 

gaat plaatsvinden) vanuit de lucht.  

 

 

1.2 Planologisch kader 

Het perceel aan de Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord is opgenomen in het 

bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Daarnaast is in maart 2016 een 

Beheersverordening vastgesteld voor het gehele buitengebied, waarbij het geldende 

planologisch kader intact is gebleven. Hieronder een weergave van de oorspronkelijke 

bestemmingsplanverbeelding.  
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Het perceel is weergegeven op de bestemmingsplanverbeelding in het grote blauwe 

rechthoek in het midden op de verbeelding. Het perceel kent in het vigerende 

bestemmingsplan de bestemming: ‘Bedrijf’. De B28 staat voor het nummer van het 

bedrijf.  

 

Meer recent hebben er enkele uitbreidingen van het bedrijf plaatsgevonden, die nog niet 

zichtbaar zijn op bovenstaande verbeelding. Zo is bijvoorbeeld door middel van een 

projectbesluit een tweede loods gebouwd en is er een omgevingsvergunning afgegeven 

voor de uitbreiding van het kantoor. Beiden zijn inmiddels gerealiseerd. Onderstaand 

dan ook een luchtfoto van de huidige inrichting van het bedrijf. 
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De gewenste uitbreiding van het bedrijf is in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

De uitbreiding ten behoeve van de nieuwe schuur vindt (grotendeels) plaats op een in 

feite al uitgebreid erf, maar het geldende bestemmingsplan is daar nog niet op 

aangepast. 

 

Om medewerking te verlenen aan het bouwplan is een herziening nodig van het 

bestemmingsplan Landelijk gebied 2004.  

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gevraagde aanpassing van het geldende 

bestemmingsplan. 

1.3 Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Hannie Schaftweg 12 Emmeloord' bestaat uit 

de volgende stukken: 

- verbeelding NL.IMRO.0171.BP00543.VOXX met legenda; 

- regels; 

- voorliggende toelichting. 

 

Met de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden en 

opstallen aangegeven. De bijbehorende legenda legt een verbinding tussen de 

bestemming en de regels. 

 

In de regels zijn de bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan 

zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan 

ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van onderzoeken en de beschrijving 

van het plan zijn weergegeven. 

1.4 Begrenzing van het plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Hannie Schaftweg 12 

Emmeloord', behelst het volgende perceel zoals op onderstaande luchtfoto is 

weergegeven. 
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1.5 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 beleidsmatige onderzoeken; 

 Hoofdstuk 3 Het plan, hierbij wordt ingegaan op de uitgangspunten en de opzet van 

het bestemmingsplan; 

 Hoofdstuk 4 : Omgevingsfactoren, in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie 

tussen het plan en de omgevingsfactoren. 

 Hoofdstuk 5 : Uitvoerbaarheid 

 Hoofdstuk 6 gaat in op de inspraak en terinzage legging van het plan; 

 Hoofdstuk 7 biedt de toelichting op de regels. 

1.6 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 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. 

2.1 Europees beleid 

2.1.1 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 nieuwe Natuurbeschermingswet 1998. Deze is sinds oktober 2005 

van kracht. 

 

Toepassing op het plan 

In paragraaf 4.3 is ingegaan op de ligging van Natura 2000 gebieden. Op een afstand 

van meer dan 3 kilometer afstand bevindt zich Natura 2000 gebied De Weerribben. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een bestaande 

bedrijfsbestemming. Er wordt zodoende de mogelijkheid geboden om ter plaatse het 

bestaande bedrijf Waterman Onions de ruimte te bieden om uit te breiden. De afstand 

tot Natura 2000 gebieden is te groot om van directe invloed te zijn. Volgens onderzoek 

van KEMA reikt het effect van stikstofemissies van verkeer niet verder dan 3 kilometer. 

Aangezien Natura 2000-gebieden zich allen verder weg bevinden als 3 kilometer 

kunnen (relevante) effecten door extra stikstofdepositie worden uitgesloten. 

2.2 Rijksbeleid 

2.2.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur 

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 
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2012 vastgesteld. Onderdeel van deze structuurvisie is het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). 

 

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).  
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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. 

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).  

 

Voor de Hannie Schaftweg in Emmeloord zijn in de SVIR geen onderwerpen 

opgenomen die aangemerkt worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden 

dient te worden. 

2.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing 

van de ladder.  

 

Doel 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten.  

 

Motiveringsplicht en resultaat 

Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren met de drie 

opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 

afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 

ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 

moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 

omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

afweging over die ontwikkeling. 

 

Het gaat hier om (uitbreiding van) een bedrijfsmatige activiteit in het landelijk gebied. In 

dit bestemmingsplan moet dus de ladder voor duurzame verstedelijking voldoende 

worden gemotiveerd.  
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Waterman Onions is een voor Flevoland zowel qua omvang als bedrijfsvoering uniek 

bedrijf met een internationale uitstraling en klantenkring. Het snel groeiende bedrijf heeft 

de wens om op de korte termijn uit te breiden. Deze uitbreidingswens is nodig om haar 

voortbestaan te garanderen. In de lijn van de Ladder voor duurzame verstedelijking 

heeft de gemeente in eerste instantie aangegeven dat verplaatsing van het gehele 

bedrijf naar een bedrijventerrein ruimtelijk gezien een goede optie is. Waterman heeft 

aangegeven dat dit onwenselijk is, vanwege de volgende redenen: 

1. Waterman is juist de laatste jaren snel gegroeid, en vanwege de grote 

kapitaalvernietiging en logistieke redenen is complete bedrijfsverplaatsing geen 

optie; 

2. Het openen van een tweede vestiging op bijvoorbeeld Bedrijventerrein De Munt is 

ongewenst vanwege kostenverhogende logistieke en bedrijfstechnische aspecten. 

 

De conclusie hiervan was dat bedrijfsuitbreiding met zo kort mogelijke lijnen op de 

bestaande locatie voor aanvrager verreweg de voorkeur heeft. In een dergelijke situatie 

is een maatoplossing de enige mogelijkheid. Op deze locatie is een dergelijke 

maatoplossing ook mogelijk, mits deze goed wordt gemotiveerd. Het belangrijkste 

aspect daarbij is het Rijksbeleid zoals verwoord in de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking. Die zegt in gevallen als deze, dat bedrijfsuitbreiding niet mogelijk is, 

wanneer elders in de gemeente (of regio) grond beschikbaar is op een bedrijventerrein.  

 

Gelet op de hierboven genoemde logistieke en bedrijfstechnische argumenten en het 

feit dat een planologische verruiming van de bouwmogelijkheden plaats vindt op een 

reeds uitgebreid erf, is de gemeente van mening dat dit bestemmingsplan niet in strijd is 

met het Rijksbeleid zoals verwoord in de Ladder. 

2.2.3 Flora en faunawet 

Algemeen 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 

voorkomende inheemse planten en dieren. Samen met de Natuurbeschermingswet 

1998 heeft de Flora- en faunawet tot doel de Nederlandse natuur te beschermen. De 

Flora- en faunawet kent een 'zorgplicht'. Vanuit dit beginsel dient iedereen zo te 

handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten daarvan géén of zo min mogelijk hinder ondervinden. De Flora- en 

faunawet kan dan ook belangrijke consequenties hebben voor ruimtelijke plannen.  

 

Toepassing op het plan 

In voorliggend bestemmingsplan worden op agrarische landerijen extra 

bedrijfsgebouwen gebouwd. Ten behoeve hiervan zal een bestaande en jong 

aangeplante groensingel (deels) verwijderd worden. Ten behoeve van het 

bestemmingsplan is een Quickscan Natuurtoets uitgevoerd. Op deze wijze (zie de 

inhoud in paragraaf 4.3) is in voldoende mate rekening gehouden met de flora- en 

faunawet. 
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2.2.4 Natuurbeschermingswet 1998, herziening 2005 (2005) 

Algemeen 

De Natuurbeschermingswet 1998 (gewijzigd in 2005) regelt de bescherming van 

natuurgebieden in Nederland. Samen met de Flora- en faunawet vormt de 

Natuurbeschermingswet het beschermingsrecht voor zowel soorten als gebieden. De 

wet richt zich onder andere op gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Ook wel Natura 2000-gebieden genoemd. Natura 2000 is een 

samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Naast de Natura 

2000-gebieden is de wet ook van kracht voor de Beschermde Natuurmonumenten en 

op de gebieden die de minister van EZ heeft aangewezen ter uitvoering van 

internationale verdragen en verplichtingen, zoals de Wetlands. De wet biedt de 

juridische basis voor vergunningverlening en bevat een voorzorgsbeginsel voor 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het voorzorgsbeginsel eist dat alle aspecten die met een 

project samenhangen en de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen, 

moeten worden onderzocht. Op basis van de Natuurbeschermingswet is geen 

specifieke lijst beschikbaar waarvoor een vergunning is vereist, wel zijn er 

gebiedsgerichte instandhoudingsdoelen.  

 

Toepassing op het plan 

Voor de uitbreiding van het bedrijf Waterman Onions is geen vergunning nodig op grond 

van de Natuurbeschermingswet 1998. 

2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006 – 2015 

In het Omgevingsplan van de provincie Flevoland staat het volledige omgevingsbeleid 

voor de periode van 2006 tot 2015, met een doorkijk naar 2030. Dit beleid is ontwikkeld 

in overleg met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van 

Flevoland.  

 

In het Omgevingsplan staat hoe de provincie de komende jaren wil gaan groeien. De 

kwaliteit van de omgeving is erg belangrijk, het belangrijkste doel van de provincie is het 

creëren van een goede woon-, werk- en leefomgeving in Flevoland. Waarbij gedacht 

kan worden aan: 

 Voorzieningen voor werkgelegenheid en inkomen; 

 Goede maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en cultuur; 

 Aandacht voor het milieu; 

 Aandacht voor de inrichting van het landschap, de steden, dorpen en de natuur. 

 

In het Omgevingsplan wordt een paragraaf gewijd aan de Landbouw (onder het 

beleidskader voor het landelijk gebied). Hoewel het bedrijf aan de Hannie Schaftweg 

geen agrarische bestemming kent, is het wel een agrarisch aanverwant bedrijf. Het 

bedrijf is immers een essentieel onderdeel in het proces van land naar klant.  

 

De provincie Flevoland wil de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren 

en ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er 

meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in 

het landelijk gebied.  
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Het voorliggende plan voldoet niet aan de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in 

het landelijk gebied. In voorgesprekken met Waterman Onions en de gemeente heeft 

de provincie zich bereid verklaard mee te denken aan een maatwerkoplossing. 

Voorliggend bestemmingsplan formaliseert de omvang van het in de praktijk al 

uitgebreide erf.  

2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 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. 

 

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. 

 

In de structuurvisie staat het volgende genoemd over bedrijfsuitbreidingen. De 

erfsingels rond de erven zijn van groot cultuurhistorischlandschappelijke waarde voor 

de Noordoostpolder. Het levert de typering ‘groene eilanden in een open 

akkerbouwlandschap’, geeft een menselijk maat en verbetert de bewoonbaarheid. Om 

die reden schrijven wij een erfsingel voor zowel bij bestaande ervan als bij aanpassing 

en verruiming van erven (zie hieronder). Deze erfsingel is minimaal 6 meter breed. 

Verder moet aan de binnenzijde een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 6 meter 

aanwezig zijn. Dit komt neer op een erfsingelgrensbepaling van 12 meter tussen de 

insteek (binnenzijde) van de erf-/kavelsloot en de bebouwing. 

 

Het voorliggende plan past vanwege de omvang van Waterman Onions niet binnen de 

kaders die de Structuurvisie benoemt voor erfuitbreidingen. Er is hier sprake van 

specifiek maatwerk, dat niet binnen bestaande vastgestelde kaders valt. Bij het 

opstellen van dit maatwerk is wel zo veel mogelijk rekening gehouden met de 

uitgangspunten van de Structuurvisie: we willen rechthoekige erven die zijn omzoomd 

met een forse erfsingel en bij uitbreiding willen we zoveel mogelijk rekening houden met 

het ritme van het landschap. Zo is een uitbreiding van Waterman Onions richting de 

Rijksweg A6 landschappelijk beter te motiveren dan een uitbreiding richting 

Nagelerweg. 

 

De achterliggende gedachte hierbij is de openheid vanaf de Nagelerweg. Door het erf 

richting de A6 uit te breiden blijft er een open lijn richting het landschap. Uitbreiden de 

andere kant op, zet deze zichtlijn helemaal dicht. Daarnaast past de gekozen uitbreiding 

ook beter in het ritme van het landschap, omdat erven meer worden geclusterd. 
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2.4.2 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. 
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3 Hoofdstuk 3 Gebieds- en planbeschrijving 

3.1 Historie en huidige situatie 

Het perceel Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord ligt in Flevoland: gemeente 

Noordoostpolder. Hieronder is de ligging van Emmeloord vanuit een hoger perspectief 

weergegeven.  

 

 
Nederland, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en de ligging van Emmeloord in één oogopslag. 

 

Emmeloord ontleent zijn naam aan het dorpje Emmeloord op noordpunt van het 

voormalige eiland Schokland, wat lag in de Zuiderzee.  

 

In 1936 werd begonnen met het aanleggen van de dijken om de Noordoostpolder die in 

1940 klaar waren. Daarna begon het droogmalen van het gebied dat in 1942 droogviel. 

Er werd ruim 50.000 hectare land ontgonnen uit de IJsselmeer. Op 15 december 1943 

werd het eerste huis van Dorp A betrokken. De werknaam is later vervangen door 

Emmeloord. Vanwege de ontginning gedurende de Tweede Wereldoorlog was de 

Noordoostpolder een dorado voor onderduikers. Veel wegen in het gebied herinneren 

nog aan deze tijd, zo ook de Hannie Schaftweg waaraan Waterman Onions zich 

bevindt.  
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Het plangebied zelf valt niet binnen de kern van de stad Emmeloord. Het is ten zuiden 

van de stad gelegen. Hieronder een weergave van Emmeloord (blauwe cirkel) ten 

opzichte van het plangebied (oranje cirkel) in zijn huidige situatie.  

 

 

3.2 Het perceel in zijn directe omgeving 

Waterman Onions BV bevindt zich aan de Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord. De 

Hannieschaftweg verbindt de Nagelerweg (N716) met Emmeloord. De weg wordt 

doorkruist door de A6 en de Urkerweg. De omgeving rondom het plangebied kenmerkt 

zich voornamelijk door uitgestrekte agrarische landerijen. Daarnaast bevinden zich 

enkele woningen en bedrijven in de nabijheid van het plangebied. Hieronder een 

weergave van het plangebied in zijn directe omgeving.  
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3.3 Het gewenste plan 

Voorgeschiedenis 

Waterman Onions is een uiensorteer- en verpakkingsbedrijf en gevestigd aan de 

Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord. De kernactiviteiten van het bedrijf bestaan uit het 

telen, drogen, op maat sorteren, inspecteren van kwaliteit en het verpakken van uien. 

Het bedrijf is in ongeveer 15 jaar uitgegroeid tot één van de toonaangevende 

Nederlandse uiensorteer- en verpakkingsbedrijven met export over de gehele wereld. 

De locatie Hannie Schaftweg 12 is een van oorsprong agrarisch erf met destijds een 

standaardomvang van 1 hectare. Rond 2000 zijn de traditionele gebouwen gesloopt en 

is er een modern uienbedrijf teruggebouwd op het tot 1,5 hectare vergrootte erf.  

 

In 2010 was er opnieuw behoefte aan uitbreiding. Burgemeester en Wethouders van 

Noordoostpolder hebben toen een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe 

schuur en medewerking toegezegd aan een nog verdere erfuitbreiding. Op basis 

daarvan zou dan, zo rond 2015, nog eens een schuur kunnen worden gebouwd. De 

maat van het vergrote erf was overgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2010, maar de lopende procedure van dat bestemmingsplan is na de vooroverleg en 

inspraakfase om diverse redenen stopgezet.  

 

Waterman Onions heeft dringend behoefte om op korte termijn te bouwen op het reeds 

uitgebreide erf, waar op basis van het geldende bestemmingsplan nog geen 

bouwmogelijkheden liggen.  

 

Planologische grenzen bereikt 

De huidige omvang van het bedrijf gaat de maximale grenzen van het geldende 

bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 nu al te boven. De nieuwe 

bouwmogelijkheden op het bestaande erf overschrijden de maximale grenzen die zijn 

opgenomen in de Structuurvisie Noordoostpolder 2025. Ook het provinciale beleid laat 

erven van een dergelijke omvang in het buitengebied niet toe. Waterman Onions is 

echter één van die specifieke bedrijven in het landelijk gebied van de gemeente 

Noordoostpolder, dat slechts op basis van maatwerk verder kan groeien.  

 

Voor nu is het van belang om een bestemmingsplan te ontwikkelen dat uitgaat van een 

bestemming Bedrijf met de omvang van het feitelijk al vergrote erf. De afstand van de 

bebouwing tot de erfgrens bedraagt aan de west-, noord en zuidzijde 12 meter. De 

bouwhoogte van de gebouwen is 16 meter.  

 

De HACCP en BRC eisen geven aan dat bepaalde sorteer en verpakkingsactiviteiten 

op 1 plaats binnen het bedrijf geconcentreerd dienen te worden en geen kruisbestuiving 

van aan- en afvoerbewegingen mogen plaatsvinden. Daarom is bovengenoemde 

situatie het meest gewenste beeld (in vergelijking met bijvoorbeeld het creëren van een 

2
e
 erf door middel van het omklappen over de bestaande sloot). 

3.4 Landschappelijk inpassing 

In de toekomstige situatie wordt er gebruik gemaakt van de huidige erfsingel. Deze 

wordt opgepakt, uitgebreid en weer geplaatst rond het erf. Het behoud van de erfsingel 

is essentieel, want deze sluit aan op de Landschapsvisie van de gemeente 

Noordoostpolder.   
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Alle erven in het landschap van de Noordoostpolder zijn omzoomd door groene singels. 

De singels zijn dichte bomengroepen met struikgewas. Het ontwerp voor de uitbreiding 

van de kavel bestaat dus in het verschuiven van de huidige singel. Er zal een 

volwaardige 6 meter brede erfsingel wordt aangeplant bestaande uit beplanting die 

karakteristiek is voor het landelijk gebied van Noordoostpolder. 

 

Onderstaand nog een weergave van het terrein waar de uitbreiding gerealiseerd dient 

te worden, de uitbreiding op basis van het voorliggende bestemmingsplan vindt plaats 

op het terrein aansluitend aan de bestaande gebouwen.  
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

4.1 Archeologie 

4.1.1 Aanleiding en doel 

De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen 

door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook 

door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de 

Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het 

Verdrag van Malta genoemd. 

 

Doel van het archeologisch (voor)onderzoek is het waar nodig beschermen van 

archeologische waarden en het streven naar behoud van de waarden in de bodem (in 

situ). De essentie van het archeologisch (voor)onderzoek is het verkrijgen van 

gegevens over de archeologische resten in de bodem teneinde in een vroeg stadium 

een goede afweging te kunnen maken van alle bij een ruimtelijk besluit betrokken 

belangen. 

4.1.2 Doorwerking naar het plan 

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 

in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) 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 is aangeduid als: ‘Lage archeologische verwachting’. 
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In het gebied met een lage verwachtingswaarde is het uitvoeren van nader 

archeologisch (bureau)-onderzoek niet nodig.  

 

Wel geldt dat toevalvondsten moeten worden gemeld bij het depot voor 

bodemvondsten, Dick Velthuizen, d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl, 0320- 225939. 

4.2 Bodem 

4.2.1 Aanleiding en doel 

De mens gebruikt de bodem op vele manier, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, 

aanleg van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de 

toekomst mogelijk blijft, is een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Doordat de 

mens al vele eeuwen gebruik maakt van de bodem heeft hij overal sporen 

achtergelaten. Deze sporen zijn terug te zien in het landschap en te vinden op en in de 

bodem. Door bodemsanering worden de ernstige chemische verontreiniging van de 

bodem aangepakt. Bescherming van de bodem betekent bovendien het voorkomen dat 

schone grond verontreinigd raakt en het rekening houden met de eigenschappen van 

de bodem. 

 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. 

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 

geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 

saneringsnoodzaak.  

 

Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan 

rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor 

is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de 

keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen 

van een bestemmingsplan. 

4.2.2 Doorwerking naar het plan 

In het plan 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 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; 
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 die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 

 

Aangezien op de locatie Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord sprake is van de bouw 

van bedrijfsgebouwen, waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen (kunnen) 

verblijven is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

 

Door onderzoeksbureau Sigma Bouw en Milieu uit Emmen is vervolgens het 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het gehele onderzoeksrapport, bekend onder 

de gegevens ‘verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Hannie 

Schaftweg naast nr. 12 te Emmeloord, rapportnummer 16-M7620, d.d. 4 april 2016’ is 

als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgt de conclusie van het 

uitgevoerde onderzoek.  

 

Op basis van de chemische onderzoeksresultaten t.p.v. het onderzochte deel van de 

locatie zijn er uit milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit, naar 

onze mening, geen belemmeringen ten aanzien de beoogde uitbreiding van een 

bedrijfspand op de onderzoekslocatie. 

4.3 Ecologie 

4.3.1 Aanleiding en doel 

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuurgebieden is niet altijd genoeg om 

de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in stand te houden. Bovendien komen 

veel soorten ook buiten natuurgebieden voor. De Flora- en Faunawet regelt de 

bescherming van planten- en diersoorten. 

De Flora- en Faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te 

voorkomen dat het voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een 

eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. 

 

Doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van in het 

wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het Nee, tenzij. Dit 

betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 

tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Heel vaak gaan activiteiten en de bescherming van 

soorten prima samen. Soms is het optreden van schade aan beschermde dieren en 

planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het nodig om vooraf te bekijken of 

hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

 

In de Flora- en Faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op 

beschermde soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de 

onderzoeksplicht (Wro) en de plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij 

het maken van bestemmingsplannen beoordeeld te worden of er belemmeringen 

aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing voor de activiteiten in het 

plan. 

 

In 2005 is met het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en platensoorten het 

beschermingsregime versoepeld. Met deze aangepaste regelgeving is niet meer altijd 

een ontheffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een 

vrijstellingsregeling. 
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4.3.2 Doorwerking naar het plan 

Gebiedsbescherming 

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van gebieden geregeld. Bij de 

gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten: 

 beschermde Natuurmonumenten; 

 Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese Unie heeft 

een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en 

economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden; 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS): de EHS is een netwerk van gebieden in 

Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten 

en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 

natuur. 

 

Hierna is de eventuele ligging van bovengenoemde natuurgebieden weergegeven, 

waarbij het plangebied centraal in de oranje cirkel ligt en eventuele waardevolle 

gebieden binnen een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn weergegeven.  

 

 
 

Er bevinden zich ten zuidoosten van het plangebied enkele onderdelen van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied zelf valt niet binnen een dergelijk 

natuurgebied, waardoor nader onderzoek naar de gebiedsbescherming niet nodig is. 

 

Soortenbescherming 

Naast de gebiedsbescherming is er ook nog de zogeheten ‘soortenbescherming’ uit de 

Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die 

vrij in het wild leven te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in 

Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare 

soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. 
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Het is verboden: 

1. Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enig andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

2. Beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen opzettelijk te verontrusten; 

3. Van beschermde inheemse diersoorten de nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren, de eieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Er is een QuickScan Flora- en Fauna uitgevoerd om te onderzoeken of er voor de 

Flora- en Fauna waardevolle soorten worden geschaad door het uitvoeren van 

voorliggend initiatief. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Elzerman 

Ecologisch Advies. Het volledige onderzoeksrapport, bekend onder de titel ‘Flora- en 

Fauna Quickscan Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord’, rapportnummer 2016-N12, d.d. 

12 april 2016 is als aparte bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, 

integraal overgenomen, de conclusies en aanbevelingen van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 

Voor een uitbreiding van het werkterrein van Waterman Onions B.V. aan de Hannie 

Schaftweg 12 te Emmeloord is een flora en fauna quickscan uitgevoerd. Het 

verkennende onderzoek richtte zich op de beschermde soorten van de Flora- en 

faunawet.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele Huismussen waargenomen, die de struiken langs de 

doorgaande weg, gebruikten als rust- en schuilplek. Deze struiken fungeren daarmee 

als vaste rust- en verblijfplaats. Ze broeden vermoedelijk bij de boerderij aan de 

overzijde van de weg. 

 

De uitbreiding is gepland voor de noordzijde van het terrein. De bestaande loodsen, het 

kantoorgebouw en het omringende terrein worden hierdoor niet beïnvloed. De struiken 

aan de voorzijde van het terrein blijven behouden. Hierdoor heeft de geplande 

uitbreiding geen invloed op de vaste rust- en verblijfplaats van Huismussen. In de 

nieuwe situatie wordt langs de noordrand van het projectgebied de groensingel 

hersteld. De struiken in dat deel van de groenstrook vormen in de toekomst een 

uitbreiding van de mogelijkheden waar Huismussen kunnen schuilen. Dit is wel 

afhankelijk van het type beplanting, maar als deze aansluit bij de huidige inrichting dan 

kunnen mussen hier goed van gebruik maken. 

 

De Rugstreeppad is een wijdverbreide, strikt beschermde soort in de Noordoostpolder 

(De Nooij, 2007). Het projectgebied is niet geschikt voor deze soort. Een rondzwervend 

exemplaar valt nooit uit te sluiten, maar het terrein komt niet in aanmerking als vast 

leefgebied. Bij de uitbreiding wordt alleen de noordelijke perceelsloot aangetast. Deze 

greppel is begroeid met riet, waardoor het water minder snel opwarmt. Het 

bedrijfsterrein is grotendeels verhard en biedt geen geschikte 

overwinteringsmogelijkheden. Hierdoor is geen effect te verwachten van een 

toekomstige uitbreiding. 

 

Voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein is geen ontheffing voor beschermde 

planten of dieren noodzakelijk. 
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Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden 

met de in de Flora- en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht 

houdt in dat schadelijke effecten aan planten en dieren door menselijk handelen tot een 

minimum beperkt worden. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna in 

Nederland ongeacht de beschermde status. 

 

Alle broedende vogels en hun nesten zijn beschermd ex. art. 10 en 11 van de Flora- en 

faunawet. 

 

Aangeraden wordt dan ook om het verwijderen van de struiken en bomen op de 

uitbreidingslocatie buiten het broedseizoen uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is dan 

moeten de bomen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedende vogels. 

De uitbreiding biedt mogelijkheden om de nieuw aan te leggen groensingel en 

perceelsloot gunstig in te richten voor de beschermde Huismus en Rugstreeppad. Voor 

de Huismus is het van belang om struiken met dichte takkenstructuur aan te planten. 

Deze kunnen gaan dienen als vaste rust- en verblijfplaats. Het is ook mogelijk om bij 

een nieuwe loods nestgelegenheid te creëren voor de soort. 

 

Indien de huidige perceelsloot verdwijnt en een nieuwe aangelegd wordt dan kan deze 

ten gunste van de Rugstreeppad worden ingericht. Flauw aflopende, kale oevers 

waardoor het water snel opwarmt bieden voor mogelijkheden om op termijn te dienen 

als nieuwe voortplantingslocatie. 

4.4 Externe veiligheid 

4.4.1 Aanleiding en doel 

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 

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 
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initiatiefnemer verplicht de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling te verantwoorden. 

4.4.2 Doorwerking naar het plan 

Externe veiligheid gaat onder andere over buisleidingen (geregeld in het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen), transport gevaarlijke stoffen over bepaalde transportassen 

(geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes), de opslag van explosieven 

(geregeld in het Bestluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Bevi. Het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen 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.  

 

Bedrijfsloodsen zijn niet aangemerkt als risico veroorzakende inrichting. Echter, 

bedrijfsloodsen (waarin mensen verblijven) worden wel aangemerkt als een (beperkt) 

kwetsbaar object, zodat beoordeeld dient te worden of er in de nabijheid van het terrein 

eventueel Bevi-inrichtingen zijn die van invloed zijn/kunnen zijn op de 

uitbreidingsplannen. Hiertoe is een check uitgevoerd aan de risicokaart Flevoland. Dit 

levert het volgende beeld op (het uitbreidingsgebied is weergegeven met de blauwe 

omkadering). 

 

 
 

Ten zuiden van het plangebied ligt een buisleiding van de Gasunie. Op deze kaart is 

deze zichtbaar als de rode stippellijn. Het betreft een aardgastransportleiding van de 

Nederlandse Gasunie BV. Het betreft een buisleiding met een diameter van 15,98 inch 

en een maximale werkdruk van 66,2 bar. Een dergelijke leiding heeft een zogeheten 

‘Inventarisatieafstand’ van circa 210 meter. De gewenste uitbreiding van Waterman 

Onions begint op circa 160 meter afstand van deze buisleiding en valt daarmee voor 

een deel binnen deze inventarisatieafstand. Op de hierna weergegeven foto is het 

inventarisatiegebied weergegeven. 
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In 2014 is reeds onderzoek uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid in relatie tot 

de uitbreiding van het bedrijf met kantoor- en kantineruimte. Bij dat onderzoek is 

onderstaande figuur tot stand gekomen. 

 

  
 

Plaatsgebonden risico 

Het plangebied waar de nieuwe bedrijfshal wordt gebouwd liggen niet in de 10
-6

 

contour. Er wordt voldaan aan artikel 6 en 11 van het Bevb. 

 

Het plangebied waar de nieuwe bedrijfshal wordt gebouwd bevindt zich ook nog buiten 

de 10
-8

 contour. De te bouwen bedrijfshal wordt ook extensief gebruikt door 

werknemers, immers het verwerkingsproces is grotendeels geautomatiseerd. Er zullen 
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daarom geen grote groepen mensen verblijven in het nieuwe bedrijfsgebouw (die 

zogezegd buiten de 10
-8 

contour word gebouwd), zodat nader onderzoek naar externe 

veiligheid niet nodig is. 

4.4.3 De compartimentering 

Beschreven wordt dat er uitgegaan wordt van de NEN 6079 – Brandveiligheid van grote 

brandcompartimenten - Risicobenadering. 

Uitgangspunt hierbij is dat er geen branduitbreiding naar belendende percelen plaats 

vindt. Het behoud van het gebouw zelf is nadrukkelijk niet het uitgangspunt van deze 

beoordeling. 

 

In opdracht van Aquarius Investments B.V. is een beoordeling uitgevoerd voor de 

omvang van een groter dan toegestaan brandcompartiment volgens de prestatie-eisen 

van het Bouwbesluit 2012. Voor de beoordeling hiervan is gebruik gemaakt van de 

bepalingsmethode zoals die is beschreven in de NEN 6079: Brandveiligheid van grote 

brandcompartimenten – Risicobenadering (hoofdstuk 2 en 3). 

 

Op basis van de beoordeling is de conclusie dat een totale compartimentsgrootte van 

26.219 m² toelaatbaar is (het gehele bebouwingsvlak). Dit is het gevolg van de grote 

afstanden rondom het gebouw en perceel (P4). De opdrachtgever doet met een beroep 

op artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 aan het bevoegd gezag het verzoek om vast te 

stellen dat aan de functionele eis ter beperking van branduitbreiding (artikel 2.81) wordt 

voldaan (hoofdstuk 4). 

 

De buurpercelen zijn beschermd tegen brand door de aanwezige afstanden. Er is wel 

sprake van effecten ten gevolge van een brand zoals rookontwikkeling en eventuele 

maatschappelijke gevolgen. Door Waterman worden en zijn voorzieningen getroffen om 

brand te voorkomen en in geval van brand de omvang en gevolgen te beperken 

(hoofdstuk 5). Hierbij is een zodanig pakket aan voorzieningen gedefinieerd dat de kans 

op een brand en de risico’s hiervan op een acceptabel (maatschappelijk) niveau liggen. 

4.4.4 Advies brandweer 

Een grote brand kan maatschappelijke impact en/of gevolgen voor de omgeving 

hebben. Een bestuurlijke afweging van de wenselijkheid van een groot 

brandcompartiment op een gegeven locatie in relatie tot die gevolgen is mogelijk via het 

bestemmingsplan, deze norm draagt voor die afweging geen argumenten aan. De 

gemeente heeft te kennen gegeven dat deze methode in deze specifieke situatie kan 

worden toegepast.  

4.5 Geluid 

4.5.1 Aanleiding en doel 

Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge 

geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 

lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over 

wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen).  
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Op Europees niveau is het voornaamste doel op het gebied van geluidshinder dat 

niemand wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de 

kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. 

 

Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten maatregelen 

worden getroffen: bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere 

wegdekken, het verkeersluw maken van straten, het zachter zetten van de stereo, het 

dempen van de piano. Maatregelen tussen bron en ontvanger; bijvoorbeeld het 

plaatsen van een geluidsscherm of -wal of een betere muurisolatie tussen woningen. 

Maatregelen aan de kant van de ontvanger; meestal gaat het dan om het aanbrengen 

van (extra) geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met 

geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. 

 

Het doel van het akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het voorkomen van 

geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) door het 

aanhouden van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten (industrie, 

railverkeer etc.) of het treffen van andere maatregelen. 

 

De verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet 

geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid 

van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en 

luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het 

nemen van een projectafwijkingsbesluit, indien het plan een geluidgevoelig object 

mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 

plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Een eventueel akoestisch onderzoek 

moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 

overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde 

te voldoen. 

4.5.2 Doorwerking naar het plan 

Van buiten naar binnen 

Met het planvoornemen wordt niet voorzien in het oprichten van een nieuw 

geluidsgevoelig object, zodat geen onderzoek naar extern geluid (bijvoorbeeld 

wegverkeerslawaai) nodig is. 

 

Van binnen naar buiten 

Op basis van de VNG-reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ valt een dergelijk bedrijf 

onder de categorie: ‘Groente- en conservenfabrieken – groente algemeen’. Een 

dergelijke inrichting kent normafstanden voor 50 meter (geur), 10 meter (stof), 100 

meter (geluid) en 10 meter (gevaar). Binnen een straal van 50 meter van de grens van 

de bestemming Bedrijf en daarmee de inrichting bevinden zich geluidsgevoelige 

objecten (woningen Hannie Schaftweg 11b en 11c) waardoor er vanuit het aspect 

geluid en gevaar een belemmering kan zijn.  

 

Akoestiek 

Hierdoor is nader akoestisch onderzoek nodig naar geluidshinder van de nieuwe 

inrichting naar de omgeving. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kraaij 

Akoestisch Adviesbureau. Het volledige onderzoeksrapport, bekend onder de titel 

‘Akoestisch rapport Waterman Onions fase 3 Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord’ 
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rapportnummer BP.1704.R01, d.d. 30 januari 2017 is als aparte bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, integraal overgenomen, de conclusies en 

aanbevelingen van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Met behulp van het Geomilieu rekenmodel, versie 4.10, is de geluidbelasting berekend 

op de gevels van omliggende woningen. De overdrachtsberekening is uitgevoerd 

conform de methode II.8 uit de Handleiding Meten en rekenen industrielawaai. 

 

 

 

 

 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau per woning opgenomen. 

 

 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen voldaan wordt aan de 

richtwaarde van 50 dB(A) in de dag‐, 45 dB(A) in de avond‐ en 40 dB(A) in de 

nachtperiode. 

 

Maximaal geluidniveau 

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor het maximaal geluidniveau per 

woning opgenomen. 

 

 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de 

richtwaarde van 70 dB(A) in de dag‐, 65 dB(A) in de avond‐ en 60 dB(A) wordt in de 

nachtperiode. 

 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan. 

4.6 Luchtkwaliteit 

4.6.1 Aanleiding en doel 

Een gezonde buitenlucht is belangrijk voor de maatschappij. Tot op Europees niveau 

spant men zich daarom in om de luchtkwaliteit op orde te krijgen door middel van regels 
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en normen. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, 

voldoet ze nog steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden 

leveren problemen op. Een groot aantal bouwprojecten, zoals wegverbredingen en de 

aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, lagen en liggen daarom soms nog 

steeds stil. Doordat in overschrijdingsgebieden soms ook gewenste of noodzakelijke 

plannen en projecten worden stilgelegd, ontstond een discussie om gewenste en soms 

noodzakelijke plannen toch doorgang te kunnen laten vinden. Dat heeft geresulteerd in 

nieuwe regels voor luchtkwaliteit. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van 

een plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 

Daarom moet luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden 

meegewogen. Gegevens over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te 

kunnen bepalen of er voor het doorgaan van het project al dan niet aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen met name fijn stof en stikstofdioxiden 

moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede ruimtelijke ordening met zich 

brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de aanvaardbaarheid van een project 

op een bepaalde locatie. 

 

De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen 

voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

- geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

- een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt;  

- een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens voorziet in 

maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

4.6.2 Doorwerking naar het plan 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in 

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). 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.  

 

Met de inwerkingtreding van de NSL op 1 augustus 2009 geldt de volgende bovengrens 

om als NIBM-project te worden aangemerkt: De realisatie van een kantoorgebouw van 

minder dan 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte aan één ontsluitingsweg. Het bouwplan 

aan de Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord is qua omvang en verkeersaantrekkende 

werking veel kleinschaliger dan de bouw van een kantoorruimte van 100.000m2 bruto 

vloeroppervlakte. 

 

Het project kan derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek 

naar de luchtkwaliteit is niet nodig. 
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4.7 M.E.R.-beoordeling 

4.7.1 Aanleiding en doel 

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.  

4.7.2 Doorwerking naar het plan 

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 voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  

 

Er is op 1 april 2011 een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 

in werking getreden. Eén van de wijzigingen in dit Besluit is dat in elk initiatief dat 

betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst (m.e.r.- 

beoordelingsplichtige activiteiten), aandacht moet worden besteed aan de vraag of een 

m.e.r.(-beoordeling) nodig is. 

 

Het ligt ruim onder de plandrempel waarvoor conform het Besluit m.e.r. een m.e.r.- 

beoordelingsprocedure noodzakelijk is. Gelet hierop worden de drempelwaarden niet 

overschreden, zodat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.- beoordeling' dient te worden 

uitgevoerd. In de volgende tabel is opgesomd of er sprake is van significante nadelige 

invloed op het milieu. 

 

Archeologie Er is voor het plangebied sprake van een lage 

verwachting en daarom is geen nader onderzoek 

nodig. 

Bodem Ten aanzien van het aspect bodem is een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, de bodem 

is geschikt voor de gewenste bedrijfsuitbreiding.  

Externe veiligheid Er is geen beperking vanuit het aspect externe 

veiligheid. 

Ecologie Er is ecologisch onderzoek uitgevoerd. Advies luidt 

om rekening te houden met broedseizoen voor 

broedvogels en voor het overige geen 

belemmeringen. 

Geluid Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd, er zijn geen 

significant nadelige gevolgen aanwezig voor rondom 

gelegen woningen. 

Milieuhinder De aspecten stof en geur zijn niet van toepassing. 
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Ook worden geen explosie-gevaarlijke stoffen 

opgeslagen binnen 50 meter afstand van woningen 

van derden, zodat ook het aspect gevaar niet aan de 

orde is.  

Luchtkwaliteit Het project is aan te merken als Nibm, hetgeen 

betekent dat er geen nadelige invloed is op de 

luchtkwaliteit. 

Water Er vindt een toename van het verhard oppervlakte 

plaats van circa 7400 m2. Er dient 5,5 % aan 

watercompensatie plaats te vinden, dit betreft circa 

407 m
2
 aan extra waterbergend vermogen. Dit wordt 

opgevangen door het verbreden van de sloten aan de 

achterzijde van het terrein.  

  

 

  Er is geen nader onderzoek naar m.e.r. nodig. 

4.8 Milieuhinder 

4.8.1 Aanleiding en doel 

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 

bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel 

milieuhygiënisch 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. 
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4.8.2 Doorwerking naar het plan 

Vanuit de omgeving naar het bedrijf 

Het bedrijf betreft geen milieugevoelige functie die beschermt dient te worden tegen 

milieuhinder vanuit omliggende bedrijven of instellingen. Hierdoor is ook voor dit aspect 

geen verder onderzoek naar milieuhinder nodig. 

 

Vanuit het bedrijf naar de omgeving 

Op basis van de VNG-reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ valt een dergelijk bedrijf 

onder de categorie: ‘Groente- en conservenfabrieken – groente algemeen’. Een 

dergelijke inrichting kent normafstanden voor 50 meter (geur), 10 meter (stof), 100 

meter (geluid) en 10 meter (gevaar). Aangezien er sprake is van een zogeheten 

‘gemengd gebied’ kunnen deze genoemde afstand worden aangepast tot 30 meter voor 

geur, 0 meter voor stof, 50 meter voor geluid en 0 meter voor gevaar. Voor de woningen 

Hannie Schaftweg 11b en 11c geldt dat deze op exact 50 meter afstand liggen van de 

grens van de bestemming Bedrijf van voorliggend bestemmingsplan. Het aspect geluid 

is reeds behandeld in paragraaf 4.5. De onderdelen stof, geur en gevaar leveren geen 

hinder op. In paragraaf 4.5 is duidelijk geworden dat het onderdeel geluid ook 

acceptabel is. Derhalve is er geen milieuhinder te verwachten. 

 

4.9 Verkeer en Vervoer 

4.9.1 Aanleiding en doel 

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. 

4.9.2 Doorwerking naar het plan 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is ook inzicht gevraagd over de 

transportbewegingen en de wijze van aan- en afvoer naar en binnen het plangebied. 

Onderstaand een uiteenzetting daarvan.  

 

Vrachtwagenbewegingen 

De aan‐ en afvoer van producten vindt plaats met vrachtwagens. Circa 80% van de 

aanvoer vindt plaats via de bestaande loslocatie bij fase 1 en 20% bij fase 3. De afvoer 

zal evenredig verdeeld zijn over de beide locaties Het te verwachten aantal 

vrachtwagens per etmaal is in onderstaande tabel opgenomen. 

 

 
 

De vrachtwagens maken gebruik van de bestaande in‐ en uitrit. Het transport naar de 

nieuwe locatie zal plaatsvinden via de achterzijde van de gebouwen, waarna de 

vrachtwagens via een aparte voorziening door de opslaggebouwen rijden. 
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Voor het transport over het terrein wordt gebruik gemaakt van 2 heftrucks (1xLPG en 1x 

elektrisch). De heftrucks worden 10 uur in de dag‐ en 4 uur in de avondperiode gebruikt. 

 

Al deze transportbewegingen van zowel vrachtwagens als heftrucks zijn meegenomen 

in de geluidsberekeningen en zullen niet leiden niet onaanvaardbare hinder zoals 

duidelijk is gemaakt. Ook de aan- en afvoerwegen van en naar het plangebied toe 

kunnen deze bewegingen aan. 

4.10 Watertoets 

4.10.1 Aanleiding en doel 

In de loop van de tijd hebben ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland veel ruimte aan 

water en/of waterberginglocaties onttrokken. Aan het begin van de 21e is geconstateerd 

dat ruimtelijke ontwikkelingen de ruimte voor water niet verder zou mogen beperken. 

Juist meer ruimte voor water is nodig om klimaatveranderingen, zeespiegelrijzing en 

bodemdaling op te vangen. Eén van de instrumenten om het nieuwe waterbeleid voor 

de 21e eeuw vorm te geven is de watertoets. 

 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van 

de watertoets is dat zij zorgt voor een vroegtijdige systematische aandacht voor het 

meewegen van wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

De watertoets is wettelijk verankerd met het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het 

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in verband met gevolgen van ruimtelijke plannen 

voor de waterhuishouding (watertoets). 

 

De wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt een verplichte 

waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbreiding 

van het vooroverleg met de waterschappen. De verplichting geldt formeel niet voor de 

structuurvisie. De ruimtelijke structuurvisie is een belangrijk instrument, omdat hierin de 

strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen 

worden gemaakt. Het instrument is vorm- en procedurevrij.  

4.10.2 Doorwerking naar het plan 

Op 11 februari 2016 is via het online instrument via www.dewatertoets.nl de zogeheten 

watertoets uitgevoerd. Op basis hiervan blijkt dat het perceel Hannie Schaftweg 12 te 

Emmeloord zich bevindt binnen het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland.  

 

De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de 

watertoets is doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Zuiderzeeland een standaard 

wateradvies afgeeft in de vorm van een standaard waterparagraaf, waarbij bij de 

verdere planvorming rekening gehouden dient te worden. 

 

Het volledige watertoetsdocument met daarin de standaard waterparagraaf is als bijlage 

bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

 

http://www.dewatertoets.nl/
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Onderstaand nog enkele zaken vanuit de waterparagraaf waarmee in de nadere 

uitwerking van de planvorming rekening gehouden dient te worden. 

 

Toename verhard oppervlakte 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 

afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg 

van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te 

worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden 

wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden. 

 

Randvoorwaarde(n) wateroverlast 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als 

gevolg van de ontwikkeling netto toe met circa 7400 m2. Indien deze toename groter of 

gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk. Compensatie is dus aan de 

orde. 

 

 

 

 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding 

De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare 

peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Het 

plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename aan 

verharding als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de 

bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en 

versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van 

het streefpeil. 

 

Concreet betekent dit dat 5,5 % van 7400 m
2
 gecompenseerd dient te worden in de 

vorm van de aanleg van nieuw open water. Dit betekent voor deze uitbreiding van 

Waterman Onions dat in totaliteit 407 m
2
 aan nieuw open water moet worden 

gerealiseerd. 

 

Onderstaand een uiteenzetting en weergave van de beoogde wijze van 

watercompensatie op basis van de plannen van Waterman Onions. Zie ook de tekening 

op de volgende bladzijde waar de profielen van de bestaande en nieuwe sloten 

zichtbaar zijn gemaakt. 

 

Toelichting bouwplan hal 3: 

Toename verhard oppervlakte 

Nieuwbouw hal (ca. 6.500 m2) met uitbreiding verharding d.m.v. betonplaten (ca. 

900m2). Totaal oppervlakte ca. 7.400 m2. 

 

Opvang en compensatie water 

Het water van de daken en verharding wordt via de nieuw aan te leggen terreinriolering 

naar de nieuw te graven sloot (profiel F- F en G-G) geleid. 

 

In de bestaande situatie kan sloot (profiel A-A), 3,35m2 (m3) x 300m1 = ca. 1.000m2 

(m3) bergen. Benodigd voor hal 3: 7.400m2 x 5,5%= 407m2/ 407m3. Voldoet. 

 

Op de volgende bladzijde is de tekening opgenomen die één en ander verduidelijkt. 
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Hierna volgen nog de weergaven van de ligging van de profielen F-F en G-G. 
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Door middel van een zogeheten voorwaardelijke verplichting is ook geborgd dat de 

extra watercompensatie wordt gerealiseerd. 
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5 Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 

Alle kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen zullen door de 

initiatiefnemer worden gedragen.  

 

Tussen de aanvrager en de gemeente worden de volgende overeenkomsten gesloten: 

1. Anterieure overeenkomst (waarin onder andere de uitruil-bijdrage is 

opgenomen); 

2. Planschadeovereenkomst. 
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6 Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt gedurende zes weken 

ter inzage gelegd. Tijdens de genoemde periode kan een ieder bij het college van 

burgemeester en wethouders zienswijzen indienen omtrent het 

ontwerpbestemmingsplan. Wanneer geen zienswijzen worden ingdiend, wordt het 

bestemmingsplan vastgesteld. Wanneer wel zienswijzen zijn ingediend worden deze 

voorzien van een gemeentelijke reactie. Vervolgens kan het bestemmingsplan al dan 

niet gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen, worden vastgesteld. De vaststelling van 

het bestemmingsplan wordt door het college van Burgemeester en Wethouders bekend 

gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Voorontwerp-bestemmingsplan 

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Landelijk Gebied,  Hannie Schaftweg 12 te 

Emmeloord” lag met ingang van 9 juni 2016 gedurende 6 weken  ter visie. Tijdens deze 

termijn kon een ieder zijn inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar 

voren brengen bij de gemeenteraad.  

 

Er zijn 2 vooroverlegreacties ingediend. Deze worden onderstand besproken en 

voorzien van de gemeentelijke reactie. 

 

Inspraakreactie 1 – bewoners Hannie Schaftweg 11 te Emmeloord. 

a. Reclamanten geven aan dat ze nu nog van een vrij uitzicht hebben vanuit hun 

woning maar dat dat uitzicht straks weg zal zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de 

waarde van hun onroerend goed zal gaan zakken. Planschade derhalve. 

 

Reactie gemeente : Niet ontkend kan worden dat het uitzicht zal veranderen ter plaatse 

van de woning van reclamant. In zeer nauwgezet overleg tussen de gemeente en de 

provincie is overeengekomen dat het bedrijf van Waterman Onions kan en mag 

uitbreiden op de bestaande bedrijfslocatie aan de Hannie Schaftweg 12. Ten opzichte 

van het voorontwerp en na overleg met Provincie Flevoland is besloten het plangebied 

dusdanig te verkleinen, dat op basis van het aangepaste ontwerpbestemmingsplan één 

nieuwe bedrijfsloods kan worden gebouwd. 

 

Momenteel is er nog geen grondslag waarop planschade verhaald kan worden. Er kan 

pas concreet op een verzoek om vergoeding van planschade worden besloten op het 

moment dat er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Deze is er momenteel nog 

niet, dus nog geen formele grondslag tot een eventuele planschadevergoeding. 

 

b. Reclamant geeft aan in het buitengebied te wonen en hoopt niet dat er aan de 

overkant straks een industriegebouw komt te staan die het uitzicht wegneemt en 

bijbehorende overlast veroorzaakt (aan en afvoer van vrachtwagens) en 

geluidsoverlast die bij een dergelijk bedrijf hoort. Een dergelijk bedrijf hoort op een 

bedrijventerrein thuis en niet in het buitengebied. 

 

Reactie gemeente : Het bedrijf blijft ook toebehoren aan het buitengebied. Wel zal het 

bedrijf zich mogen gaan uitbreiden en zal er inderdaad worden voorzien in een 

uitbreiding van bedrijfsbebouwing. De bedrijfsactiviteiten worden ten opzichte van het 

huidige gebruik niet verzwaard maar uitgebreid binnen planologisch aanvaardbare 

grenzen. 
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In het bestemmingsplan is de geluidsuitstraling in beeld gebracht in relatie tot de 

voorziene toename van het aantal verkeersbewegingen. Conclusie van dat onderzoek 

is dat de uitbreiding vanuit het aspect geluidhinder bezien binnen de wettelijke kaders 

blijft en daarmee toelaatbaar is geacht.  

 

Inspraakreactie 2 : bewoners Hannie Schaftweg 11a te Emmeloord 

a. Reclamant vreest geluidsoverlast en geeft aan dat het beeld dat geschetst wordt 

over geluid en aantallen verkeersbewegingen en de wijze van rijden op het terrein 

zelf niet overeen komen met de werkelijkheid. 

 

Reactie gemeente : voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de zogeheten 

‘representatieve bedrijfssituatie’ Deze term is te omschrijven als ‘”…die situatie waarbij 

de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.” Het 

akoestisch adviesbureau heeft daarover uitvoerig gesproken met de eigenaren van het 

bedrijf. Als zaken anders zouden gaan als beschreven of als is afgesproken/vergund 

(ook vanuit de milieuvergunning beschouwd) dan dient de gemeente daar op toe te zien 

of er al dan niet gehandeld wordt in strijd met verleende vergunningen. Bij ons zijn niet 

eerder klachten zoals genoemd ingediend, zodat wij als gemeente ook niet hebben 

kunnen controleren of hetgeen door reclamant is geschreven klopt. Vooralsnog gaan wij 

er van uit dat hetgeen in de akoestische rapportage is verwoord (geluid mede 

gebaseerd op transportbewegingen en rijlijnen op het bedrijf) in lijn is met de 

werkelijkheid en hebben wij geen reden hieraan te twijfelen.  

 

b. Reclamant vreest voor een afname van het uitzicht en vermindering van zonlicht als 

gevolg van de uitbreiding van het bedrijf. Verder wordt aangegeven dat het 

afschermende groen niet voldoende snel groeit om te komen tot een gedegen 

landschappelijke inpassing. Ook wordt gevreesd voor ‘lichtverstoring’ vanuit het 

bedrijfsperceel naar de omgeving toe.   

 

Reactie gemeente : niet ontkend kan worden dat het bebouwingsbeeld aan de Hannie 

Schaftweg 12 zal veranderen. Ook kan niet ontkend worden dat het groen de tijd nodig 

heeft om te kunnen groeien. Over het aspect ‘lichthinder’ geven wij aan dat we het 

gesprek met het bedrijf willen aangaan om te komen tot een zorgvuldig lichtplan, om 

zodoende onnodige lichthinder tegen te gaan. Tegenwoordig is er veel mogelijk met 

verlichting om lichthinder tot een minimum te beperken. Op deze wijze hopen wij aan de 

wensen van reclamant tegemoet te kunnen komen.  

 

c. Waardevermindering woning (Planschade). Reclamant vreest voor 

waardevermindering van de woning als de plannen doorgaan. Er is dan sprake van 

een industrieterrein waardoor de woning naar verwachting onverkoopbaar wordt. 

 

Momenteel is er nog geen grondslag waarop planschade verhaald kan worden. Er kan 

pas concreet op een verzoek om vergoeding van planschade worden besloten op het 

moment dat er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Deze is er momenteel nog 

niet, dus nog geen formele grondslag tot een eventuele planschadevergoeding. Of de 

woning onverkoopbaar wordt is ook niet nader onderbouwd en is vooralsnog een 

subjectieve aanname. 
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Verder is door de Provincie Flevoland is op 28 november 2016 een vooroverlegreactie 

ingediend. Naar aanleiding van deze vooroverlegreactie is de planomvang zoals die  

was opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan teruggebracht van 6,0 naar de 

oppervlakte van het feitelijk al uitgebreide erf.  
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7 Hoofdstuk 7 Juridische toelichting 

7.1 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. 

7.2 Toelichting op de toelichting 

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 (plan)kaart en regels met de toelichting. 
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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. 

7.3 Toelichting op de planregels 

De inrichting van de planregels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. De 

groepering van de planregels, de naamgeving van een aantal planregels en zelf de 

inrichting van bestemmingen is deels bepaald door de ministeriële regeling. Een aantal 

planregels is zelfs geheel voorgeschreven: het overgangsrecht, de anti-dubbeltelregel 

en de slotregel. De regels zijn standaard ingedeeld in vier hoofdstukken. Bij elke 

planregel (elk artikel) wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. 

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 - Begrippen 

In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en in 

deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk in dit 

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Artikel 2 - Wijze van meten 

In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en in 

deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk in dit 

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 – Bedrijf  

Binnen deze bestemming zijn de regels opgenomen binnen welke voorwaarden 

(hoogten, maatvoeringen e.d.) de uitbreiding van het bedrijf mag worden gebouwd.  

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 4 - Anti-dubbeltelregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (in artikel 

3.2.4 Bro). Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een 

bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is 

gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of 

gebruiksverandering van het gerealiseerde, nogmaals zou kunnen worden gebruik 

gemaakt. 

 

Artikel 5 - Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel zijn de algemene afwijkingsregels geformuleerd en is zichtbaar met welke 

afwijkingen binnen het plan het bevoegd gezag, onder genoemde voorwaarden, mee 

wenst te werken aan (kleinschalige) afwijkingen van het bestemmingsplan. 
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Artikel 6 - Overige regels 

In deze regel is aangegeven dat indien er sprake is van verwijzing naar wettelijke regels 

dat de wettelijke regels van toepassing zijn die gelden op het moment waarop 

toepassing van de regel aan de orde is. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 7 - Overgangsregels 

Deze regels zijn geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (artikelen 

3.2.1 en 3.2.2 Bro). Omdat een bestemmingsplan elke tien jaar moet worden herzien, 

betreffen de meeste bestemmingsplannen gebieden die reeds in gebruik en ingericht 

zijn. Een bestemmingsplan kan ruimte bieden voor ontwikkelingen en daarom soms 

ander gebruik en/of bebouwing toelaten dan er in werkelijkheid in het gebied aanwezig 

is. Bestaande rechten worden beschermd met overgangsrecht. Er is overgangsrecht 

voor bouwwerken en overgangsrecht voor gebruik van de gronden en bouwwerken. 

 

Artikel 8 - Slotregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door de Ministeriële regeling Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Deze regel geeft aan hoe de planregels van dit 

plan kunnen worden aangehaald. Hiermee wordt de naam van het bestemmingsplan 

vastgelegd. Voor de digitale uitwisseling van plannen krijgt elk plan ook een unieke 

code van letters en cijfers. 
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