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Ruimteljke onderbouwing de Weijver 
ten behoeve van een omgevingsprocedure afwijken bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo. 
 
 

- Bijlage 1 : Verbeelding inrichting 
- Bijlage 2 : Prevent Adviesgroep, kenmerk 121-2013G1, brief rapport geluid en luchtkwaliteit 
- Bijlage 3:  Ecotoets P- terrein de Weijver, projectnummer A13050 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Algemeen 
Aan de Weijver in Hoogwoud ligt een agrarisch perceel waarop de gemeente Opmeer voornemens is een 
halfverhard (overloop) parkeerterrein te realiseren ten behoeve van (elders) in de gemeente te houden 
evenementen. Het terrein wordt voorzien van grastegels en het gebruik als overloop parkeerterrein geschied 
uitsluitend tijdens deze evenementen. Bovendien worden er 4 lichtmasten geplaatst. Het gaat daarbij om maximaal 
13 evenementen per jaar, dus even zo vaak zal het perceel als overloopterrein worden gebruik.  Daarbuiten zal het 
terrein zijn afgesloten voor motorvoertuigen en wordt het terrein beweid door schapen. De capaciteit van het 
overloop parkeerterreinbedraagt 275 parkeerplaatsen.  
 
Het gebruik van het terrein als overloop parkeerterrein past niet binnen het kader van het vigerende 
bestemmingsplan ‘Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek”. Binnen dit bestemmingsplan hebben de betreffende gronden 
de bestemming ‘Agrarische doeleinden’.   
 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan middels een 
omgevingsvergunning ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Dit artikel vereist voor het afwijken van het 
bestemmingsplan dat het project vergezeld gaat van ‘een goede ruimtelijke onderbouwing’. Voorliggend document 
is deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1: Inleiding; 

 Hoofdstuk 2: Het projectgebied; 

 Hoofdstuk 3: Het project; 

 Hoofdstuk 4: Beleidskaders; 

 Hoofdstuk 5: Milieu- en omgevingsaspecten; 

 Hoofdstuk 6: Uitvoerbaarheid; 

 Hoofdstuk 7: Afweging en conclusie. 
 
 
 
 
 



  3 

 

Hoofdstuk 2. Het projectgebied 
 

Ligging en begrenzing plangebied 
Het projectgebied betreft het perceel, globaal gelegen tussen de Koningspade in het westen, de Charles van der 
Nootstraat in het noorden, (de achterzijde van) woonbebouwing aan de Fuik in het oosten en de Weijver in het 
zuiden. Het perceel is momenteel in gebruik als grasland (zie afbeelding hieronder, bron google-maps). 

 
 
 

Geldend planologisch kader 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven geldt voor de betreffende gronden  momenteel het bestemmingsplan 
Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek (vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2006). Volgens dit 
bestemmingsplan hebben de gronden een agrarische bestemming (artikel 6, Agrarische Doeleinden, zie uitsnede 
vigerende bestemmingsplan hieronder). 
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Voor zover hier van belang is op grond van het vigerende bestemmingsplan (artikel 6 lid 1) op de betreffende 
gronden het volgende toegestaan: 
 
 

a. agrarische cultuurgrond; 
b. bodemgebonden agrarische bedrijven; 
c. glastuinbouwbedrijven; 
d. water, met dien verstande dat voor de inrichting van de gronden die als zodanig op de plankaart zijn 

aangeduid, behoudens ondergeschikte aanpassingen, dient te worden uitgegaan van de bestaande 
inrichting met water; 

e. landbouwontsluitingswegen; 
f. openbare nutsvoorzieningen. 

 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen dit planologische regime. Vandaar dat er een separate planologische 
procedure dient te worden doorlopen. 
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Hoofdstuk 3. Het Project 
 
Het project voorziet er in dat  het grasveld bij De Weijver (links naast de ingang vanaf de Pade) wordt betegeld met 
grastegels, om deze gronden te gebruiken voor parkeren tijdens te houden evenementen in de omgeving. In het 
gekozen ontwerp (zie afbeelding hieronder) wordt een rijbaan met graskeien inclusief een fundering aangelegd. De 
uitkomende grond wordt verwerkt over het terrein en ingezaaid. De parkeervakken naast de rijbaan blijven 
onverhard. Er is optimaal gebruik gemaakt van het hele terrein, om zoveel mogelijk auto’s te kunnen parkeren. 
Bovendien worden er 4 lichtmasten geplaatst, die niet hoger zijn dan 10 meter. Het gaat daarbij om 
handgeschakelde armaturen, die dienen als oriëntatieverlichting (geen hoog vermogen lichtbronnen) en alleen 
tijdens evenementen na zonsondergang worden ingeschakeld. 
 

 
Zoals aangegeven dient het terrein uitsluitend als overloop parkeerterrein voor minder dan 13 evenementen per 
jaar. Het terrein wordt landschappelijk ingekleed, door het aanleggen van een groenzoom rondom, zie bijlage 1, 
verbeelding inrichting. 
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Hoofdstuk 4: Beleidskaders 
 

Algemeen: 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste beleidsdocumenten op rijks-, provinciaal-, regionaal- en lokaal niveau 
samengevat, voor zover deze documenten relevant beleid en/of besluiten omvatten ten aanzien van dit project. 
Daarbij wordt overwogen dat het onderhavige ruimtelijke onderbouwing  ziet op slechts één perceel, waardoor de 
doorwerking van met name Rijks- en provinciaal beleid vaak marginaal zal zijn. Volledigheidshalve worden deze 
toch hieronder toch benoemd. 

 
Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In het voorjaar van 2012 is de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze 
structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk-en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De visie is 
vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden 
worden. De structuurvisie vervangt daarvoor de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, 
de MobiliteitsAanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de 
PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in 
de Delta. In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid en 
veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opgaven tot 2028 (middellange termijn). 
De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange termijn (2028), namelijk 
“concurrerend, bereikbaar en leefbaar & veilig”. Voor de drie rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang 
benoemd waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De drie 
hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  
1. Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland. Hiervoor zijn de volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s met 
een concentratie van topsectoren.  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 
energietransitie.  

 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen.  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond. 
   

2. Bereikbaar = Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de 
belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen.  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, 
spoor en vaarweg.  

 Nationaal belang 7: Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het 
functioneren van de netwerken te waarborgen. 
 

3. Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s. 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling.  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten.  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 
flora- en faunasoorten.  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 
 
De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zonder hoofddoelstelling, als 
afzonderlijk belang opgenomen: 

 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 
 
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. Voor 
alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten ingezet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. 
Ook decentrale overheden en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven. Het toevoegen van 
het onderhavige initiatief past binnen de hiervoor benoemde nationale belangen. 
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Besluit algemene regels omgevingsrecht 
Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de 
bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale 
belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee 
en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 
hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 
De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen 
te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging 
door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van 
de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke 
besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door 
tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 
van bestemmingsplannen.  
 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 
Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden 
later aan het Barro toegevoegd) en bij de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor 
indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Tevens treden regels ten aanzien van radarverstoringsgebieden 
op een nader te bepalen tijdstip in werking. In de loop van 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor 
de onderwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de 
elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, 
reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het 
IJsselmeer. Ook zal het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen. Dit deel van het 
besluit is momenteel alleen nog in ontwerp gereed. Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, 
wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
vermindering van de bestuurlijke drukte. In het Barro zijn geen regels opgenomen die van belang zijn voor het 
onderhavige project. 
 

Provinciaal beleid  
Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

Noord-Holland is een mooie provincie om in te wonen, te werken en om te bezoeken. De provincie is veelzijdig met 
een aantal belangrijke economische motoren van Nederland, bruisende steden, natuurparken, het strand en open 
grasland vol weidevogels. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als 
globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp die een grote ruimtelijke impact hebben. In 
de Structuurvisie Noord- Holland 2040 beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met deze ontwikkelingen 
en keuzes omgaat en schetst ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. De drie hoofdbelangen zijn 
daarbij ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil bebouwing in steden 
verder verdichten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. Verder helpt 
Noord-Holland gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand bebouwd gebied, vooral daar waar 
het gaat om stationsomgevingen, bedrijventerreinen, ondergronds bouwen en hoogbouw. Aan de hand van de 
structuurvisie kunnen uitvoeringsplannen worden opgesteld. Volgens de Structuurvisie is het onderhavige gebied 
gelegen in Bestaand Bebouwd Gebied. Dat betekent dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen het gebied 
mogelijk zijn. Bij de Structuurvisie hoort de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Deze schrijft voor 
waar bestemmingsplannen en andere planologische projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. 
Onderhavige ontwikkeling voldoet aan de regels van de verordening. 
 

Lokaal beleid 
Intergemeentelijk Structuurplan OWO 
De gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer, kortweg OWO genaamd, hebben gezamenlijk een 
intergemeentelijk structuurplan opgesteld. Met het structuurplan willen de gemeenten richting geven aan de 
ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied. 
Een richting die het gebied integraal benadert en zowel recht doet aan de (gebieds) specifieke kwaliteiten van 
natuur, landschap, waterstructuur en cultuurhistorie, als aan de wensen van de lokale samenleving om er te 
kunnen wonen, werken en recreëren. 
De hoofdopgaven voor de gemeente Opmeer zijn als volgt: 

 inzetten op herstructurering en inbreiding; 

 keuze voor uitbreiden op kreekrug; 

 voorkomen van aaneengroeien twee deelkernen; 

 bouwen in de linten binnen een cultuurhistorische mal; 

 recreatieve aanlegplaatsen aan water. 
De ontwikkeling van het agrarisch perceel tot (overloop)parkeerterrein voor tevens op het terrein te houden 
evenementen past binnen de hoofdopgave ‘inzetten op herstructurering en inbreiding’. 
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Hoofdstuk 5. Milieu- en omgevingsaspecten 
 

Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de milieu-aspecten die van belang zijn voor de gewenste 
ontwikkeling. Het bevat een inventarisatie van de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, alsmede de 
resultaten van de verschillende onderzoeken. Daarbij komen onder andere de volgende aspecten aan de orde: 
geluid, milieuzoneringen, water (waterparagraaf), luchtkwaliteit, bodem, cultuurhistorie en archeologie, ecologie, 
externe veiligheid en andere mogelijke belemmeringen.  
 

Geluidhinderaspecten 
Geluidhinder op de voorgenomen ontwikkeling 
Een van de grondslagen voor de ruimtelijke afweging is de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder 
bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van 
rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op grond van de Wet geluidhinder gelden zones rond 
geluidbronnen met een grote geluiduitstraling, zoals (spoor)wegen en industrieterreinen. De belangrijkste 
bestaande geluidzones bevinden zich langs bestaande wegen en spoorwegen, rond grote bestaande 
industrieterreinen en rondom bestaande luchtvaartterreinen. 
Voor wegverkeer stelt de wet dat in principe de geluidsbelasting op geluidsgevoelige functies de 
voorkeurgrenswaarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voorkeurgrenswaarde van 
55 dB niet worden overschreden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet 
geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle 
(spoor)wegen op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). Voornoemde ontwikkeling is geen 
geluidgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder en in dat kader is dan ook nader geen akoestisch 
onderzoek noodzakelijk. 
 
Geluidhinder op de omgeving vanuit de voorgenomen ontwikkeling 
Anderzijds dient de eventuele geluidhinder die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. Het overloop 
parkeerterrein wordt incidenteel gebruikt ( minder dan 13x per jaar) en behoort niet tot een 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het overloop parkeerterrein wordt gebruikt bij evenementen. 
Op deze evenementen is de de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2012 (APV) van 
toepassing. In de APV van de gemeente Opmeer zijn geen geluidnormen opgenomen voor evenemententerreinen. 
Bij de beoordeling van het geluid afkomstig van het parkeerterrein is aansluiting gezocht bij het 
geluidnormenstelsel van de Wet milieubeheer. Door de gemeente Opmeer is in dat kader onderzoek verrricht (zie 
bijlage 1, Prevent Adviesgroep, kenmerk 121-2013G1, brief rapport geluid en luchtkwaliteit).  Getoetst is aan de in 
artikel 2.17 het activiteitenbesluit opgenomen geluidgrenswaarden.Bij de berekeningen is als uitgangspunt 
gehanteerd dat het terrein in de dagperiode volledig is bezet (275 voertuigbewegingen in de dagperiode) en dat 
100% van de auto’s het parkeerterrein in de nachtperiode verlaten (275 voertuigbewegingen in de nachtperiode). 
Op het parkeerterrein is uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 6 km/uur. Hierin zijn de manoeuvreer-
bewegingen verdisconteerd. Voor de personenauto’s is een Lwr toegepast van 87 dB(A). Voor het sluiten van 
autoportieren is een Lwr toegepast van 99 dB(A). 
Uit de berekeningen blijkt dat alléén ter plaatse van één rekenpunt sprake is van een lichte overschrijding 
van de norm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. De overschrijding bedraagt 1,9 dB. Aan de norm 
voor de maximale geluidniveaus (LAmax) wordt op alle rekenpunten voldaan.Het betreft een nieuw te realiseren 
overloop parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt minder dan 13x per jaar gebruikt . Het gebruik van de 
parkeerplaats kan worden beoordeeld als incidenteel. In deze situatie is de geconstateerde overschrijding 
toelaatbaar. Geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan de eisen voor een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
 

Luchtkwaliteit 
Algemeen 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen uit oogpunt van de 
bescherming van de volksgezondheid rekening te worden gehouden met luchtkwaliteit.Vanuit een oogpunt van 
goede ruimtelijke ordening kunnen belemmeringen bestaan om een project te realiseren op een locatie waar de 
luchtkwaliteit slecht is. Ook een verslechtering van de luchtkwaliteit op bestaande locaties kan bezwaarlijk zijn. 
 

Toetsingskader 
De Wet luchtkwaliteit bestaat uit de volgende wet, AMvB en ministeriële regelingen: 

 Wet tot wijziging Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen); 

 Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM); 

 Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Regeling NIBM); 

 Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

 Besluit gevoelige bestemmingen; 

 Besluit derogatie; 

 Besluit maatregelen richtwaarden. 
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Met de Wet tot wijziging Wet milieubeheer is in de Wet milieubeheer in hoofdstuk 5 een titel 5.2 
‘luchtkwaliteitseisen’ opgenomen. Deze regelgeving is van toepassing op de buitenlucht en is niet van toepassing 
op een arbeidsplaats. 
 

Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening 
Op basis van deze wetgeving kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden uitgevoerd als aan één of meer 
van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 grenswaarden worden niet overschreden of 

 per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of 

 het initiatief draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit, of 

 het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 
Het Besluit NIBM en de Regeling NIBM geven aan wanneer een initiatief in betekenende mate bijdraagt. Projecten 
die minder bijdragen dan 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes 
(PMR10R) of stikstofdioxide (NOR2R), worden geacht niet in betekenende mate bij te dragen. Voor dergelijke projecten 
hoeft geen nader luchtkwaliteitonderzoek te worden uitgevoerd. 
Door de gemeente Opmeer is onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit (zie bijlage 1, Prevent Adviesgroep, 
kenmerk 121-2013G1, brief rapport geluid en luchtkwaliteit). Op basis van de NIBM-tool is beoordeeld of de 
gewenste ontwikkeling al dan niet in beperkte mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de ontwikkeling niet in betekenende mate is. Er behoeft geen aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek te 
worden uitgevoerd. Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’ 
 

Bedrijven en milieuzonering 
Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die planologisch mogelijk worden gemaakt, veroorzaken 
milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten juist beschermd worden tegen milieubelastende 
activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende 
activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt 
het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. Het doel van milieuzonering is 
om te komen tot een optimale kwaliteit van de leefomgeving. Instrumenten van ruimtelijke ordening en milieu 
kunnen elkaar daarbij ondersteunen. 
 
Het waar nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor 
woningen (en andere milieugevoelige objecten); 

2.  het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam 
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

De hoofdvraag van milieuzonering is hoe bedrijven en woningen ten opzichte van elkaar worden gesitueerd. 
Daarbij komen de volgende deelvragen aan de orde: 

 welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en bestaande woningen; 

 welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe woningen en bestaande bedrijven; 

 welke bedrijven zijn aanvaardbaar in een gemengd gebied; 

 mag een concreet bedrijf zich op een bepaalde locatie vestigen. 
 
Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Opmeer de VNG-uitgave 
"Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van 
milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid 
en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit 
in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke (indicatieve) richtafstand. De afstanden worden 
gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan of een ander 
planologisch besluit mogelijk is. Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG 
brochure "Bedrijven en milieuzonering", gelden er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving. Denk 
hierbij aan de Wet milieubeheer) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Via de gehanteerde zonering wordt er 
voor gezorgd dat het gebruik van een bedrijf niet milieuhinderlijk wordt voor woningen/ andere gevoelige functies 
en dat andersom woningen bedrijven niet belemmeren in hun gebruiks/ cq uitbreidingsmogelijkheden. 
 
Het plan maakt geen functies mogelijk die hindergevoelig zijn. Andersom maakt het plan een functie mogelijk die 
hinder voor de omgeving zouden kunnen opleveren. In het navolgende wordt weergegeven hoe hiermee in deze 
ruimtelijke onderbouwing is omgegaan. 
 
Op basis van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering, versie 2009, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
moet een richtafstand gewaarborgd worden (zie onderstaande tabel). De in de tabel opgenomen milieucategorieen 
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en richtafstanden zijn een aanwijzing van de grootte van de milieubelasting van een bedrijf en achtereenvolgens de 
te waarborgen afstand tussen een bedrijf en een hindergevoelige functie. De richtafstanden gelden of ten opzichte 
van een omgevingstype rustige woonwijk, of tot een omgevingstype gemengd gebied. Een gemengd gebied is 
bijvoorbeeld een gebied dat direct langs de hoofdinfrastructuur is gelegen. Gelet daarop is het onderhavige 
plangebied aan te duiden als een gemengd gebied. Bij omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden 
die ten opzichte van een rustige woonwijk gelden, zonder dat dit ten koste gaat van woon- en leefklimaat, met één 
afstandsstap worden verlaagd. 
 

Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype 
rustige woonwijk in meters 

Richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied in meters 

1 10   0 
2 30   10 
3.1 50   30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1000 700 
6 1500 1000 
 
Op basis van de VNG-lijst geldt voor een autoparkeerterrein (SBI-code 5221) een richtafstand van 30 meter 
(milieucategorie 2). Op basis van het omgevingstype kan de richtafstand met één stap worden verlaagd, waarmee 
de richtafstand 10 meter wordt. In en om de directe omgeving van betreffende perceel bevinden zich verschillende 
woningen. De meest dichtbij zijnde woning is gelegen aan de Fuik 2, en daarmee de maatgevende woning. Deze 
woning ligt op zo’n 15 meter, zodat aan de richtafstanden kan worden voldaan. Los van voorgaande wordt het 
betreffende perceel minder dan 13 x per jaar ingericht als parkeerterrein, zodat reeds op basis daarvan al  kan 
worden gesteld dat aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering voor de ontwikkeling van onderhavig 
project. De bij het parkeerterrein behorende verlichting betreft orientatieverlichting en geen hoog vermogen 
verlichting, die bovendien uitsluitend na zonsondergang bij de te houden evenementen wordt ingeschakeld. Tot slot 
voorziet de ontwikkeling in een afschermende groenzoom tussen de rond het gebied liggende woningen en het 
(overloop) parkeerterrein, waarmee eventuele negatieve effecten worden gemitigeerd. 
 

Waterparagraaf 
Algemeen 
In de waterparagraaf wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop bij het plan rekening is gehouden met 
de gevolgen voor de waterhuishouding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 
 
1. ruimtelijk relevant waterbeleid; 
2. de taken van de waterbeherende instantie; 
3. het overleg met de waterbeherende instantie; 
4. het huidige watersysteem; 
5. het toekomstige watersysteem. 
 
De waterparagraaf geeft ook een weergave van de watertoets. Het doel van de watertoets is te waarborgen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets heeft betrekking op alle 
waterhuishoudkundige aspecten, zoals veiligheid, wateroverlast, riolering, watervoorziening, volksgezondheid, 
bodemdaling, grondwaterkwaliteit, verdroging en natte natuur. Hieronder wordt eerst de toepasselijke regelgeving 
beschreven. Naast de Europese en nationale wetgeving worden ook de toepasselijke (beleids)regels van de 
bevoegde lagere organen genoemd. 
 

Kaderrichtlijn Water 
Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten lidstaten ervoor zorgen dat uiterlijk in het jaar 2015 
een 'goede toestand' van de Europese wateren wordt bereikt. Om aan deze verplichting te voldoen stellen 
waterbeheerders op alle niveaus plannen voor waterbeheer in de zin van de Wet op de waterhuishouding op en 
nemen – indien noodzakelijk – maatregelen om de goede chemische en ecologische toestand te bereiken. 
De Europese Kaderrichtlijn Water is sinds december 2000 van kracht en is gericht op het realiseren van duurzaam 
waterbeheer. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:  
 

 oppervlaktewater; bereiken van ecologisch goede toestand voor grotere wateren en bereiken van chemisch 
goede toestand voor alle wateren;  

 grondwater; beschermen, verbeteren en herstellen van grondwater, streven naar evenwicht in onttrekking en 
aanvulling en reduceren van de grondwaterverontreiniging;  

 beschermde gebieden; deze moeten voldoen aan de strengste normen die hiervoor zijn opgesteld (Europese 
dan wel nationale); 
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 harmonisatie Europese waterwetgeving in twee stappen, 2007 en 2013;   

 duurzaamheidcriteria; zorgvuldige afweging van belangen door middel van een economische analyse. 

De kaderrichtlijn schrijft voor dat de doelstellingen met maatregelen op stroomgebiedniveau moeten worden 
gerealiseerd. De stroomgebieden in Nederland zijn Eems, Rijn, Maas en Schelde. De eerste 
maatregelenprogramma’s moeten in 2009 klaar te zijn en in 2015 zijn geïmplementeerd in ondermeer 
bestemmingsplannen. Daarna zijn er nog twee keer 6-jarige actualisaties voorzien.  
Naar aanleiding van de decembernota 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) in februari 2007 in 
een brief aan gemeenten, provincies en waterschappen aandacht gevraagd voor een geïntegreerde aanpak van 
het (regionale) waterbeheer. Maatregelen op de deelterreinen Kaderrichtlijn water, Waterbeheer 21-ste eeuw 
(wateroverlast) en de Stedelijke wateropgave (waaronder adequate riolering) moeten meer in samenhang met 
elkaar worden bezien.  

 

Nationaal Waterplan 
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit komt in de plaats van de Vierde Nota 
Waterhuishouding.  
De hoofddoelstelling voor waterbeheer in Nederland is vastgelegd in het NWP “Nederland, een veilige en leefbare 
delta, nu en in de toekomst”.  Het beleid in dit plan is gericht op: 
a. een goede bescherming tegen overstroming; 
b. het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte; 
c. het bereiken van een goede waterkwaliteit; 
d. het veiligstellen van strategische watervoorraden. 
Dit eerste Nationaal Waterplan is tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet ruimtelijke 
ordening en is opgesteld voor de planperiode 2009-2015. Sinds de vaststelling van de Vierde Nota 
Waterhuishouding vindt er een kentering plaats van de rol van het waterbeheer in de ruimtelijke ordening. De 
gevolgen van de klimaatverandering nemen een steeds prominentere rol in bij het concretiseren van de 
uitgangspunten. In 1999 werd in de beleidsstukken aandacht gevraagd voor het "ordenend karakter" van water bij 
de ruimtelijke inrichting. In het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV staat dat het klimaatbestendig 
maken van Nederland één van de grootste ruimtelijke opgaven en de grootste opgave voor het waterbeheer voor 
de komende eeuw is. In de Nationale Adaptatiestrategie (2007) staat dat voor aanpassing van de 
klimaatverandering een structurele verandering in denken en handelen vereist is. De overheden moeten zich 
toekomstgericht opstellen. Grootschalige ruimtelijke investeringen vereisen een afweging op basis van een 
eventueel snellere en ongunstiger verloop van de klimaatverandering dan in de huidige scenario’s is voorzien. Dit 
vanwege het onomkeerbare karakter en de hoge kosten van aanpassing achteraf. Ook kan het nodig zijn hiervoor 
langer dan 100 jaar vooruit te kijken. Daarentegen zijn ruimtelijke maatregelen vaak erg geschikt om bedreigingen 
van klimaatverandering duurzaam en effectief het hoofd te bieden en om kansen te benutten. In de Nationale 
Adaptatiestrategie (2007) zijn zowel inhoudelijke als procedurele en organisatorische aandachtspunten 
geformuleerd die bij ruimtelijke planvorming moeten worden betrokken. In het waterbeleid bestaat een directe 
koppeling tussen het beleid van verschillende overheden. Het rijksbeleid ten aanzien van bijvoorbeeld waterbeheer 
vormt het kader voor provinciaal beleid (provinciaal omgevingsplan, provinciaal milieuplan en provinciaal 
waterhuishoudingplan), beleid op stroomgebiedniveau (waterbeheerplan) en gemeentebeleid (structuurvisie, 
bestemmingsplan, waterplan, rioleringsplan). Van al deze plannen is alleen het bestemmingsplan rechtstreeks 
juridisch bindend. 
 

Het project voorziet in de aanleg van een (overloop) parkeerterrein, dat ten hoogste 13 maal per jaar zal worden 
gebruikt. Ten behoeve van dit parkeerterrein wordt ten behoeve van max. 275 parkeerplaatsen een rijbaan in 
halfverharding aangelegd in de vorm van grastegels, die waterdoorlatend zijn. De parkeerplaatsen blijven 
onverhard. Er wordt dan ook van uitgegaan dat er ten aanzien van het aspect water geen belemmering is voor de 
uitvoering van het project. Voor de volledigheid dient de formele reactie op dit punt door het Hoogheemraadschap 
tijdens het watertoetsoverleg te worden afgewacht. 

 

Watertoets 
De watertoets is een proces waarbij vroegtijdig, wederzijdse belangen tussen initiatiefnemer en waterbeheerder op 
het gebied van waterhuishouding worden afgewogen. Het resultaat hiervoor wordt als waterparagraaf opgenomen 
in deze ruimtelijke onderbouwing. Het Hoogheemraadschap Hollands zal bij het overleg ex. artikel 6.18 Bor haar 
eventuele aanvullende reactie kunnen geven die zal worden verwerkt in deze ruimtelijke onderbouwing. 
 

Bodem 
De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien er sprake is van nieuwbouw of 
functieverandering. De bodem en het grondwater moeten worden onderzocht op geschiktheid voor de toekomstige 
bestemming en het toekomstige gebruik. De beoogde ontwikkeling voorziet niet in nieuwbouw. Uit informatie van 
het bodemloket is gebleken dat de bodemkwaliteit ter plaatse – voor zover daar bij een functie als deze daar als 
sprake van zou kunnen zijn - geen consequenties voor de toegekende parkeerfunctie kent. Derhalve is het 
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uitvoeren van een verkennend bodem- en grondwateronderzoek niet nodig. Het aspect bodem vormt geen 
belemmering voor de ontwikkeling van onderhavig project. 
 

Flora en Fauna 
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in het projectgebied. 
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. Bij 
gebiedsbescherming zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur van toepassing. 
Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen worden als 
Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen uit de Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de reeds 
bestaande staatsnatuurmonumenten ook opgenomen. Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 
Het projectgebied is niet gelegen in of in de directe omgeving van een gebied dat is beschermd op grond van de 
Natuurbeschermingswet en/of de Vogel- en/of Habitatrichtlijn en maakt geen deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Gebiedsbescherming is dus niet aan de orde. 
Wat betreft soortbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Veel dier- en plantensoorten hebben een 
beschermde status. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op 
de beschermde soorten. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.  
Ten behoeve van de ontwikkeling is er een quick scan Flora en Fauna uitgevoerd, zie bijlage 3, Ecotoets P- terrein 
de Weijver, projectnummer A13050. Op basis van het bronnenonderzoek en het veldbezoek wordt de conclusie 
getrokken dat op  en om de locatie geen beschermde soorten voorkomen. Het terrein heeft geen bijzondere  
ecologische of belevingswaarde. Ook is het niet nodig een ontheffing ex. artikel 75 Flora en Faunawet aan te 
vragen voor het project. Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 
voorliggend plan. 
 

Externe veiligheid 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico’s bij onder meer de productie, opslag, transport en gebruik 
van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door maatregelen kunnen 
de afstanden worden verkleind. Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het 
groepsrisico heeft een oriënterende waarde, voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare 
objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. De grenswaarde mag niet worden overschreden. 
Voor de oriënterende  waarde en richtwaarde geldt dat afwijken alleen met een degelijke motivering is toegestaan. 
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. Deze 
gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen, zoals een chemische fabriek 
of een lpg-tankstation, en de mobiele bronnen, zoals een tankwagen. 
Om in beeld te brengen of er in het projectgebied of in de nabijheid daarvan stationaire bronnen aanwezig zijn is de 
provinciale risicokaart geraadpleegd (http://nederland.risicokaart.nl/?prv=noord-holland). Hieruit blijkt dat ten 
westen van het projectgebied, ter hoogte van de Koningspade, een ondergrondse buisleiding van de Gasunie is 
gelegen. Een parkeerterrein als het onderhavige is echter geen kwetsbaar object op grond van de bestaande wet- 
en regelgeving op dit onderdeel, die een uitvoering van het project daarmee in de weg zou staan. Ook zal het 
gebruik van het perceel als parkeerterrein (minder dan 13 maal  per jaar) niet  leiden tot een toename van het 
groepsrisico.  Volledigheidshalve wordt de Veiligheidsregio Noord- Holland in het kader van het overleg ex. artikel 
6.18 Bor om een nadere reactie gevraagd. 
Daarnaast bevinden zich ook geen mobiele bronnen in de omgeving van het projectgebied die een belemmering 
kunnen vormen voor de haalbaarheid van het project. Nabij het projectgebied zijn geen bovengrondse 
hoogspanningsleidingen gelegen. Het aspect externe veiligheid staat een uitvoering van het project dan ook niet in 
de weg. 

 
Cultuurhistorie en archeologie 
Het archeologisch erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bodem bewaard zijn. Ook 
landschappelijke of infrastructurele elementen kunnen een archeologische waarde hebben. Deze materiële 
overblijfselen vormen een onderdeel van onze leefomgeving waarvan het behoud of de ontsluiting op maat 
gesneden maatregelen vergt. Het archeologisch bodemarchief levert een bijdrage aan de cultuurhistorie en maakt 
de beleving van het verleden tastbaar. Vanwege het ruimtelijke karakter van het bodemarchief vertoont het 
archeologisch beleid raakvlakken met dat van de ruimtelijke ordening. Door de invoering van de nieuwe 
Monumentenwet 1988 in september 2007 is archeologische zorg formeel geïntegreerd in de ruimtelijke ordening. 
Een essentieel uitgangspunt van de nieuwe wet is dat het erfgoed in de bodem beter wordt beschermd. Dit 
betekent dat bij ruimtelijke planontwikkeling vroegtijdig rekening wordt gehouden met archeologisch erfgoed. Als 
behoud in de bodem geen optie is, dan is, voorafgaand aan de bodemverstoring, onderzoek nodig om 
archeologische overblijfselen te documenteren en de informatie en vondsten te behouden.  
 
In 2010 heeft de raad van de gemeente Opmeer de ‘Erfgoedverordening 2010 gemeente Opmeer’ vastgesteld. Het 
gaat om een globale inventarisatie van archeologische waarden voor de hele gemeente als bedoeld in artikel 38a 
van de Monumentenwet. Deze voorziet onder meer in regels over de aanwijzing en instandhouding van 
gemeentelijke monumenten en de instandhouding van terreinen met archeologische waarden. De gemeentelijke 
Archeologische Beleidsadvieskaart sluit aan op dit beleid. Uitgangspunt bij deze kaart is dat de zorg voor en 

http://nederland.risicokaart.nl/?prv=noord-holland
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omgang met het bodemarchief een regulier en volwaardig bestanddeel wordt van de ruimtelijke inrichting van de 
gemeente Opmeer. Het is daarbij van wezenlijk belang om een beeld te hebben van de archeologische waarden 
die in de bodem van de gemeente al zijn aangetoond en welke nog te verwachten zijn. Ten behoeve hiervan is het 
bodemarchief globaal geïnventariseerd op basis waarvan een archeologische beleidsadvieskaart is vervaardigd. 
Voor het archeologiebeleid vormt deze kaart het centrale beleidsinstrument.  
Met betrekking tot het het onderhavige project gelet op voorgaande relevant dat met de aanleg van de 
parkeerverharding met keien er geen grondroering dieper dan 40 cm zal plaatsvinden, zodat er geen archeologisch 
onderzoek nodig is op grond van de erfgoedverordening. Gelet op het aspect cultuurhistorie en archeologie is het 
bestemmingsplan voor dit onderdeel uitvoerbaar. 
 

Privaatrechtelijke belemmeringen project 
Er zijn geen privaatrechtelijke belemmeringen bekend/ aanwezig. 
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Hoofdstuk 6. Uitvoerbaarheid 
 
 

 
Economische uitvoerbaarheid project 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder omstandigheden 
verplicht om aan het nemen van een ruimtelijk besluit, een exploitatieplan te koppelen . Op grond van artikel 6.12 
lid 1 Wro jo. artikel 6.2.1. Bro worden er bouwplannen aangewezen waarvoor een exploitatieplan verplicht kan zijn. 
Onderhavig initiatief is geen bouwplan als bedoeld in de wet en valt daarmee dan ook niet onder het bereik van de 
wettelijke bepalingen inzake grondexploitatie. Los daarvan wordt het project uitgevoerd door de gemeente Opmeer. 
Het kostenverhaal is hiermede verzekerd. 

 

Maatschappelijke uitvoerbaarheid project 
Overeenkomstig artikel 6.18 van het Besluit ruimtelijke ordening is deze ruimtelijke onderbouwing toegezonden 
aan: 
 

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 
 
Bovendien zijn omwonenden per brief over het project geinformeerd. 
P.M. 
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Hoofdstuk 7. Afweging en conclusie 
 
Het onderhavige initiatief ziet op het medebestemmen van een agrarisch perceel (in de vorm van grasland) voor de 
functie van een overloop parkeerterrein (voor maximaal 275 auto’s) ten behoeve van in de omgeving te houden 
evenementen (minder dan 13 per jaar) aan de Weijver in Hoogwoud. 
 
Omdat het om incidenteel (mede)gebruik gaat, het terrein buiten de evenementen om is afgesloten en door 
schapen wordt beweid, de rijbaan ten behoeve van het parkeren halfverhard wordt uitgevoerd in de vorm van 
grastegels en de parkeerplaatsen zelf onverhard blijven zijn er geen nadelige ruimtelijke effecten op de directe 
omgeving te verwachten. Bovendien wordt het parkeerterrein landelijk ingepast door middel van een groenzoom. 
Ook past het initiatief in de geldende beleidskaders. Door deze, zowel landschappelijke als beleidsmatige 
inpasbaarheid wordt geconcludeerd dat het plan passend is op deze locatie. Bovendien blijkt uit de verschillende 
onderzoeken, zoals op het gebied van milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit,  water, flora en fauna enzovoorts dat er 
voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor wat betreft de diverse milieu- en natuuraspecten en er 
dientengevolge geen nadelige effecten op de bestaande situatie te verwachten zijn.  
 


