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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

De provincie Flevoland (hierna: initiatiefnemer) is voornemens om in het agrarisch 
gebied van de gemeente Dronten op de hoek van de Spijkweg en de Bremerberg-
dijk ten westen van Elburg een landschapskunstwerk te realiseren.  
 
Dit is niet mogelijk op basis van de geldende bestemmingsplan Randmeerzone 
(8060). Om de ontwikkeling toch juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aange-
vraagd. Bij deze aanvraag moeten worden onderbouwd dat sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. De voorliggende onderbouwing voorziet daarin. 

1.   2. Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt in de zuidoostelijke rand van de gemeente Dronten, op kor-
te afstand van het Veluwemeer, ten zuidwesten van de kern Elburg. Het project-
gebied is globaal weergegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1. Ligging projectgebied 
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1.   3. Planologische regeling 

Het projectgebied is momenteel juridisch-planologisch geregeld in het bestem-
mingsplan Randmeerzone (8060), dat is vastgesteld op 24 november 2011. Con-
form deze regeling is het projectgebied bestemd als ‘Agrarisch’. 
 
Binnen de geldende bestemming zijn de gronden bestemd voor de uitoefening 
van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische be-
drijfsvoering en tevens voor cultuurgrond.  
 
Gebouwen ten behoeve van het agrarische bedrijf en bouwwerken, geen gebou-
wen zijnde moeten binnen een bouwperceel geplaatst worden. De gronden van 
het projectgebied zijn niet voorzien van een bouwperceel.  
 
Tevens is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ van toepassing. De 
gronden binnen deze bestemming zijn, behalve voor de andere daar voorkomen-
de bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van mo-
gelijk te verwachten gematigde / middelhoge archeologische waarden van de 
gronden.  
 
Onder andere bij ontwikkelingen met een oppervlakte van minimaal 1,7 hectare 
en bij het ontgraven van de bodem is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
Tevens is voor deze ontwikkelingen een omgevingsvergunning vereist.  
 
Ook geldt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – weg’ voor het projectgebied. Ter 
plaatse van deze aanduiding mogen geluidsgevoelige objecten slechts worden ge-
bouwd indien de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van de gevels van de-
ze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voor-
keursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde. 
 
Tot slot geldt ook de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – dijk’. Voor het bouwen 
van bouwwerken ter plaatse van deze aanduiding geld dat in afwijking van het 
bepaalde bij de daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, an-
ders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding. De bouwhoogte van bouw-
werken, geen gebouwen zijnde, zal daarbij ten hoogste 2 meter bedragen.  
 
Met een omgevingsvergunning is het mogelijk hier vanaf te wijken. Voorafgaand 
dient hiervoor advies te worden ingewonnen van het waterschap. Daarnaast zijn 
bouwwerken alleen toegestaan als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig 
functioneren van de nabijgelegen waterkering. 
 
In figuur 2 is een uitsnede van de geldende planologische regeling weergegeven. 
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Figuur 2. Uitsnede geldende bestemmingsplan Randmeerzone (8060) (rode con-
tour geeft de globale ligging weer) 
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2. HET PROJECT 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gewenste ontwikkeling 
binnen de context van de huidige situatie. 

2.   1. Beschrijving huidige situatie 

In de huidige situatie betreft het projectgebied agrarische gronden. De gronden 
worden gebruikt als grasland en akkerbouwland. Het projectgebied ligt in de bui-
tenbeschermingszone binnenkant van de dijk (waterkering) ten oosten van het 
projectgebied.  
 
Het projectgebied is gelegen tussen de Spijkweg (N306) aan de westzijde en de 
Bremerbergdijk aan de oostzijde. Direct achter de Bremerbergdijk ligt het rand-
meer om de polder heen. Langs deze rand bevinden zich voornamelijk dagrecrea-
tieve voorzieningen.  
 
Ten noordoosten van het projectgebied is Beachclub NU gevestigd. Ten zuiden 
van het projectgebied ligt een bosrijk gebied en zijn onder andere camping Resort 
Zuiderzee en Walibi Holland gevestigd. In figuur 3 is de huidige situatie in het pro-
jectgebied weergegeven. Figuur 4 geeft een vooraanzicht weer.  
 

 

Figuur 3. Huidige situatie projectgebied 
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Figuur 4. Vooraanzicht projectgebied vanaf Spijkweg  

2.   2. Voorgenomen situatie 

Het voornemen is om in het projectgebied een landschapskunstwerk te realise-
ren. Voor het kunstwerk wordt een heuvel van aarde opgehoopt op pilaren. Ver-
volgens wordt in de heuvel holtes uitgegraven die met beton wordt volgegoten. 
Door vervolgens de aarde eromheen weg te halen ontstaat het landschapskunst-
werk. Deze wordt hol van binnen. Het kunstwerk wordt 7 meter hoog en voorzien 
van een trap zodat de mogelijkheid bestaat om het kunstwerk te beklimmen. Een 
schetstekening van het landschapskunstwerk is weergegeven in figuur 5. Een im-
pressie van het kunstwerk is weergegeven in figuur 6. 
 

 

Figuur 5. Schetstekening van het landschapskunstwerk 

 

Figuur 6. Impressie van het voorgenomen landschapskunstwerk 

Het voornemen is om de nabije toekomst het gebied rondom het landschaps-
kunstwerk verder te ontwikkelen met onder meer de aanleg van wandelpaden en 
waterpartijen. Het kunstwerk zal dan ook op een zorgvuldige wijze landschappe-
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lijke ingepast worden.  Deze ruimtelijke onderbouwing is echter uitsluitend ge-
richt op het plaatsen van het landschapskunstwerk. De situatietekening van het 
kunstwerk is weergegeven in figuur 7. Dit geeft een goed beeld van de voorgeno-
men locatie van het landschapskunstwerk. 
 

 

Figuur 7. Situatie landschapskunstwerk en omgeving 

Verkeer en parkeren 
De ontwikkeling van het landschapskunstwerk kan leiden tot een geringe ver-
keersstroom van bezoekers van het kunstwerk. De geringe extra verkeersgenera-
tie als gevolg van de plaatsing van het landschapskunstwerk zal via de Spijkweg 
(N306) afgewikkeld kunnen worden. Dit leidt niet tot problemen. Voor het parke-
ren kan gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats bij Beachclub NU. Hier is 
sprake van betaald parkeren.  Van een grote toename aan parkeerbehoefte is dan 
ook geen sprake.  
 
In de toekomst is het voornemen om een wandelpad vanaf deze parkeerplaats, 
langs het landschapskunstwerk, naar de bosschages ten zuiden hiervan aan te 
leggen. Op dit parkeerterrein is naar verwachting ruim voldoende plek om te 
voorzien in parkeerplaatsen voor bezoekers van het landschapskunstwerk. In de 
praktijk zal het kunstwerk bezocht worden door recreanten die al in het gebied 
aanwezig zijn en zorgt daarmee voor een aanvulling op het recreatief medege-
bruik in het gebied. Grote verkeersaantrekkende bewegingen worden dan ook 
niet verwacht. Het kunstwerk is daarnaast goed bereikbaar voor recreanten / 
voetgangers die al in het gebied aanwezig zijn.  
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het voor het projectgebied van toepas-
sing zijnde beleid, dat een direct verband houdt met de gewenste ontwikkeling. 
Daarbij wordt ingegaan op rijks-, provinciaal-, en gemeentelijk beleid. Wanneer 
van toepassing kan het overige beleid nadere uitgangspunten voor de gewenste 
ontwikkeling in het projectgebied opleveren. 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking 
getreden. Met de structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruim-
telijk beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen 
draagt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale 
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 
14 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR. 
 
De beoogde ontwikkelingen binnen het projectgebied raken geen van de nationa-
le belangen.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In de SVIR is de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ geïntroduceerd. De ladder 
is ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat 
betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met 
oog voor de behoefte en de beschikbare ruimte binnen stedelijk gebied. Onder 
stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrij-
venterrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties 
of andere stedelijke voorzieningen. 
 
Er is in het projectgebied geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. Een land-
schapskunstwerk valt namelijk niet onder het begrip stedelijke ontwikkeling. 
Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is daarom niet noodzakelijk. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
In het Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 novem-
ber 2006) is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 
2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een 
bundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Mili-
eubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 
(PVVP).  
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De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmo-
gelijkheden ervan meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Door de 
schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. De 
provincie wil naast de landbouw ruimte bieden aan nieuwe functies in het lande-
lijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak.  
 
In het omgevingsplan is geen specifieke visie voor de plaatsing van landschaps-
kunstwerken opgenomen. Wel wordt met de aanleg van het landschapskunstwerk 
een recreatiefunctie gecreëerd in het landelijk gebied, waardoor de gebruiksmo-
gelijkheden verruimd worden. Voor het overige staat de ontwikkeling van het 
kunstwerk geen andere ontwikkelingen in de weg. Omringende percelen worden 
niet belemmerd in hun gebruiksmogelijkheden. Daarmee is de ontwikkeling niet 
in strijd met het provinciale beleid. 
 
Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland – FlevolandStraks 
De Omgevingsvisie FlevolandStraks, vastgesteld op 8 november 2017, geeft de vi-
sie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over 
de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor 
Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst. Het bijzondere 
verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie. In 
de Omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt in kernopgaven en strategische 
opgaven. Deze opgaven hebben een tijdshorizon van circa tien tot vijftien jaar. 
 
De ontwikkeling die dit project mogelijk maakt, maakt deel uit van de kernopgave 
Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving). In deze opgave wil de provincie de 
herkenbaarheid en de ontstaansgeschiedenis van Flevoland vertellen.  
 
Flevoland heeft zich ontwikkeld tot erfgoed van toekomstige generaties. Dijken, 
vaarten, verkavelingen, wegbeplanting, erfsingels, openheid of juist de grote bos-
gebieden zijn voorbeelden van Flevolandse karakteristieken. De stedenbouwkun-
dige opzet van de poldersteden, kernen en de moderne architectuur zijn typisch 
Flevolands. Hierbinnen verwijzen relicten zoals de scheepswrakken, voormalige 
eilanden en oude stroomgeulen naar de periode voor de inpoldering. Deze karak-
teristieken vormen Flevoland. Deze eigenheid wil de provincie behouden, ontwik-
kelen en meenemen naar de toekomst. Zo blijft het landschap het verhaal van 
haar oorsprong vertellen. Flevoland is en blijft daardoor de meest herkenbare Ne-
derlandse provincie. Dit biedt samenhang aan Flevoland en de Flevolanders. 
 
Samen met partners en inwoners wil de provincie het Verhaal van Flevoland ver-
der brengen. Het Verhaal wil de provincie gebruiken als impuls voor onder meer 
educatie, recreatie, toerisme en marketing. 
 
De provincie geeft daarnaast aan dat de randmeren in de gemeenten Zeewolde 
en Dronten een aantrekkelijk recreatief en toeristisch aanbod hebben, waar velen 
van genieten. Met dit project wordt bijgedragen aan het Verhaal van Flevoland en 
een aanvulling op het aantrekkelijke recreatief en toeristisch aanbod van Dronten. 
Met het kunstwerk wordt daarnaast verwezen naar honderd jaar Zuiderzeewet. 
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Op deze manier wordt het verhaal van de oorsprong van de provincie onder de 
aandacht gebracht.   

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dronten 2030 
De structuurvisie is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie. Zij beschrijft de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten en kijkt daarbij vooruit naar 2030. De structuur-
visie heeft als doel om de verschillende  belangen, bijvoorbeeld tussen landschap, 
kernen en gemeenschap zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale richting te 
bepalen voor de periode tot 2030. 
 
Conform de structuurvisie is het projectgebied gelegen in de natuurlijk-
recreatieve zone aan de Randmeren. Deze zone vormt een belangrijke recreatieve 
waarde voor heel Nederland en zelfs daarbuiten. De ligging centraal in het land 
draagt daar in belangrijke mate aan bij. Mensen van buiten de gemeente worden 
vooral aangetrokken door de vele recreatieve attracties in het gebied. 
 
De ontwikkeling van het landschapskunstwerk zorgt voor een bijkomende natuur-
lijk-recreatieve functie in het gebied. Dit versterkt de recreatieve waarde van de 
zone. En past in de functie die de zone conform de Structuurvisie Dronten 2030 
heeft. Daarmee is het in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. 
 
Welstandsnota  
De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen 
van welstand. Hiervoor heeft de gemeente Dronten de Welstandsnota 2013 opge-
steld. In de welstandsnota is bepaald dat kunstwerken tot welstandsvrije bouw-
werken behoren. Een welstandstoets is daarom niet nodig.   
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4. MILIEU-  EN OMGEVINGSASPECTEN 

Voor het project is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieuwe situa-
tie sprake is van een goede omgevingssituatie. Deze omgevingstoets gaat in op de 
milieuaspecten en om andere sectorale regelgeving. 

4.   1. Vormvrije m.e.r.-beoordeling/Milieueffectrapportage 

Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke acti-
viteiten in het kader van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het 
Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drem-
pelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te 
worden, waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige 
gevolgen heeft  voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijla-
ge III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betref-
fen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële (milieu)effecten. 
 
Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd 
met daarin een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-
beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin  wordt aangegeven of 
wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de 
plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (mili-
eu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt 
als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. 

 Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde 
komt moet de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij 
ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd 
gezag dient binnen zes weken na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit 
af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet 
gepubliceerd te worden.  

 
Onderzoek 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat een ontwikkeling als deze 
m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Voor het project wordt ook grond afgegraven. Deze 
werkzaamheden betreft een activiteit zoals opgenomen onder d 16.1:   
 
wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, 
met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem, anders 
dan bedoeld onder D 16.2. 
 
In dit geval gaat het om de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. 
De drempelwaarde voor het uitvoeren van een project-m.e.r. bedraagt 12,5 hec-
tare. De beoogde ontwikkeling is echter dermate klein van omvang dat een zoge-
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naamde vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Deze is noodzakelijk in het 
kader van de ontgrondingsvergunning, waarvoor de provincie Flevoland (GS) be-
voegd gezag is. De provincie is dus bevoegd gezag en de gemeente neemt geen 
besluit omdat het in dit geval om een besluit als bedoeld in artikel 3 van de Ont-
grondingenwet gaat. Voor het planologisch mogelijk maken van het kunstwerk is 
in dit kader dan ook geen vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.  

4.   2. Geluid 

Toetsingskader 
De Wet geluidshinder (Wgh) stelt eisen met betrekking tot de geluidbelasting van 
geluidsgevoelige gebouwen en terreinen door drie verschillende geluidbronnen: 
wegverkeer, spoorverkeer en industrie. Indien er binnen een geluidzone een ge-
luidgevoelige functie gerealiseerd wordt, dient getoetst te worden aan de voor-
keursgrenswaarde uit de Wgh. 
 
Toetsing 
Met deze ontwikkeling wordt geen geluidgevoelig object ontwikkeld. Daarom 
hoeft geen toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden en vormt het aspect 
geluid geen belemmering voor  de uitvoering van het project. 

4.   3. Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening  is het van belang dat bij de aan-
wezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals bij-
voorbeeld woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruim-
te van de betreffende bedrijven. 
 
Toetsing 
Met de ontwikkeling van het landschapskunstwerk wordt geen milieugevoelige 
functie ontwikkeld waarbij rekening moet worden gehouden met de richtafstan-
den uit conform de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Ook heeft een 
landschapskunstwerk geen externe werking op mogelijke milieuhindergevoelige 
functies rondom het projectgebied. 

4.   4. Bodem 

Toetsingskader 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan reke-
ning te worden gehouden met de bodemkwaliteit in het projectgebied. Bij func-
tiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor 
de functie. 
 
Toetsing 
De ontwikkeling van het landschapskunstwerk betreft geen bodemgevoelige func-
tie. Weliswaar zullen er mensen in het projectgebied komen, maar dit zal voor een 
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korte tijdsduur zijn, om het kunstwerk te aanschouwen. Voor bouwwerken waarin 
niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven én bouwwerken 
geen gebouw zijnde (o.a. kunstwerken/bruggen) is een bodemonderzoek niet 
noodzakelijk.  

4.   5. Ecologie 

Toetsingskader 
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekkingen tot 
de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht 
in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals 
de Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In de Wnb wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Op dit moment wordt een ecologische quickscan flora & fauna inclusief een voor-
toets gebiedsbescherming uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken wor-
den te zijner tijd aan de aanvraag toegevoegd. Uit de eerste resultaten van de 
voortoets blijkt dat effecten als gevolg van areaalverlies, verdroging, vermesting, 
verzuring, versnippering afwezig zijn vanwege de kleine ingreep in relatie tot de 
afstand tot gevoelige natuurgebieden. Afhankelijk van de periode of techniek van 
heien tijdens de aanlegfase kan ook verstoring van Natura 2000-gebied geheel 
worden uitgesloten. Vanwege het ontbreken van effecten op Natura 2000 be-
hoeft dan ook geen cumulatietoets te worden uitgevoerd.  
 
Uit de quickscan Flora & Fauna zal daarnaast blijken of het voornemen geen strij-
digheid oplevert met betrekking tot beschermde soorten. 
 
Indien gekozen wordt voor een manier van heien die qua geluiduitstraling geen 
effect heeft tot aan het Veluwemeer is geen ontheffing of vergunning in het kader 
van de Wet natuurbescherming benodigd.  

4.   6. Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze nor-
men zijn bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van 
te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de 
luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehan-
teerd. 
 
Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan luchtverontreiniging zijn 
op grond van het besluit 'niet in betekenende mate' (NIBM) vrijgesteld van toet-
sing aan de grenswaarden. Een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan 
toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woning-
bouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. 
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Toetsing 
Het project betreft de aanleg van een landschapskunstwerk. Aangenomen kan 
worden dat de extra verkeersgeneratie als gevolg hiervan duidelijk lager zal liggen 
dan bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van 1.500 woningen. Daarom kan gesteld 
worden dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtvervuiling. 
Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

4.   7. Water 

Toetsingskader 
Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van 
waterschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke procedure geworden. Het projectgebied ligt in het beheersge-
bied van waterschap Zuiderzeeland. 
 
Toetsing 
Het project is door middel van de digitale watertoets kenbaar gemaakt aan het 
waterschap Zuiderzeeland. Uit de watertoets is naar voren gekomen dat de nor-
male procedure geldt voor deze ontwikkeling. Hierop komt het waterschap Zui-
derzeeland met een passend wateradvies. Die wordt te zijner tijd in deze para-
graaf verwerkt. Het resultaat van de watertoets is als bijlage opgenomen bij deze 
onderbouwing. Het waterschap komt nog met een definitief wateradvies. De uit-
komsten van dit advies worden te zijner tijd in deze onderbouwing verwerkt en 
waar nodig wordt met het advies rekening gehouden met de realisatie van het 
kunstwerk.  
 
Thema veiligheid  
Het projectgebied ligt binnen de buitenbeschermingszone binnenkant van de ten 
oostelijk gelegen dijk. Dit betreft (gereserveerde) gronden die ten behoeve van 
toekomstige dijkversterkingen. Binnen het gereserveerde gebied mogen in begin-
sel geen nieuwe belemmeringen worden opgeworpen die de verbreding en ver-
hoging van de dijk frustreren. Het waterschap heeft geen (keur) beperkingen voor 
bouwactiviteiten in deze zone. Ontgrondingen zijn wel verboden. 
 
Binnen de zone is bebouwing en het gebruik van deze gronden slechts voorzover 
dat niet in strijd komt met de waterkerende functie en daarover advies is inge-
wonnen bij het waterschap. Tot slot ligt het projectgebied niet buitendijks en ook 
niet in een keurzone van de waterkering.  
 
Wateroverlast en Schoon water 
Voor de ontwikkeling geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. 
Dat wil zeggen dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende 
maatregelen worden genomen om de piekafvoeren op te vangen. Het projectge-
bied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg 
van de ontwikkeling netto met circa 280 m2 toe. Omdat de toename kleiner is dan 
2.500 m2 is compensatie niet  noodzakelijk. Daarnaast wordt er rondom het 
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kunstwerk (natuurvriendelijk) nieuw water gegraven. Het water afkomstig van het 
kunstwerk komt dan ook rechtstreeks in dit water. Via een aan te leggen duiker 
wordt dit water afgevoerd naar een sloot.  
 
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve 
maatregelen te nemen die onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrij-
dingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend vol-
gens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode 
wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt 
met als resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater af-
stromen. 

4.   8. Archeologie 

Toetsingskader 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op 
deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wan-
neer deze in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmings-
plannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlo-
pend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden 
in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar deze ongewijzigd van toepassing 
blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De kern van de wet is dat 
wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. 
Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. 
 

Toetsing 

Voor het projectgebied is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ van 
toepassing. De gronden binnen deze bestemming zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de be-
scherming van mogelijk te verwachten gematigde / middelhoge archeologische 
waarden van de gronden.  
 
Bij ontwikkelingen met een oppervlakte van minimaal 1,7 hectare en bij een diep-
te bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte is een archeologisch onder-
zoek noodzakelijk. De vrijstelling is opgebouwd uit twee criteria: oppervlakte 
plangebied en diepte bodemingreep. Het gaat hierbij om een opsomming. Eerst 
wordt namelijk gekeken naar de oppervlakte van het plangebied. Blijft de opper-
vlakte binnen het vrijstellingscriterium, dan is nader onderzoek verder niet nood-
zakelijk. Valt de oppervlakte echter buiten het vrijstellingscriterium, dan dient 
naar de vrijstellingsdiepte gekeken te worden. Blijft deze binnen de vrijstellings-
diepte, dan is nader onderzoek niet noodzakelijk. Indien de  vrijstellingsdiepte 
echter overschreden wordt, dan is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
 
Op basis van ons archeologiebeleid is er geen onderzoek nodig. 
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4.   9. Cultuurhistorie 

Toetsingskader 
Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afwegen plaatsvindt van 
alle belangen die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belan-
gen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk 
opgenomen dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke plannen rekening moe-
ten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Onderzoek 
Er is geen sprake van specifieke cultuurhistorische waarden binnen het projectge-
bied. Hier hoeft in de ontwikkeling dan ook geen rekening mee gehouden te wor-
den. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor deze ontwikkeling. 

4.   10. Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Externe veiligheid gaat over het beheren van de risico’s die ontstaan voor de om-
geving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beper-
ken van de risico’s voor de burger door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn 
risico’s gekwantificeerd, namelijk door middel van het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder an-
dere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconorme-
ring vervoer van gevaarlijke stoffen (CRNVGS) en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). 
 
Toetsing 
Voor het onderzoeken van de externe veiligheid is de risicokaart geraadpleegd. 
Uit de risicokaart blijkt dat in en direct rondom het projectgebied geen sprake is 
van risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen. 

4.   11. Kabels en leidingen 

Toetsingskader 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden 
met de aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in 
de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zo-
nes, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsys-
temen van belang. Deze vragen om het beperken van gevoelige functies of van de 
hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen 
van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van 
een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
Onderzoek 
In het projectgebied is geen sprake van kabels en leidingen die een planologische 
zone hebben en van invloed zijn op de ontwikkeling.  
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van 
een plan. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Via de procedure van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestem-
mingsplan (uitgebreide procedure) kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van 
dit project worden aangetoond. Tijdens deze procedure zijn verschillende mo-
menten waarop gereageerd kan worden op de plannen.  
 
Procedure omgevingsvergunning 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik-
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het in-
dienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om beden-
kingen tegen het initiatief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo-
gen in de besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen 
dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De genoemde 
procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Financiële haalbaarheid 
Deze ruimtelijke onderbouwing vormt het toetsingskader voor de realisatie van 
een landschapskunstwerk. De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt over 
voldoende financiële middelen te beschikken om deze ontwikkeling te realiseren. 
Hierdoor is het plan financieel haalbaar. 
 
Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge-
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde 
bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vast-
stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anders-
zins verzekerd is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn 
op welke wijze potentiële kosten zullen worden verhaald. Voor dit project is op 
grond van de grondexploitatieregeling geen sprake van een bouwplan. Het vast-
stellen van een grondexploitatieplan is daardoor niet noodzakelijk. 
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6. CONCLUSIE 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om-
gevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, waarmee de ontwikkeling van een landschapskunstwerk wordt gereali-
seerd. 
 
Het project past binnen de beleidskaders van het rijk, de provincie en de gemeen-
te. Verder leveren de omgevingsaspecten en/of sectorale wet- en regelgeving 
geen belemmeringen op voor realisatie van de ontwikkeling in het projectgebied. 
Andersom is er ook nauwelijks sprake van impact van de ontwikkeling op de om-
geving. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
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Geachte heer/mevrouw Stephan Latuputty,  

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website  www.dewatertoets.nl. De 
samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op de vragen. Op basis van deze 
toets volgt u de normale procedure .  
Uitgangspuntennotit ie 
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de 
watertoets. Deze notit ie  is automatisch gegenereerd op basis van de door u gegeven 
antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotit ie bevat de voor uw 
plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van 
Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij  het ruimtelijk laten meewegen van het 
waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimteli jke onderbouwing  van 
uw plan. 
Vooroverleg wateradvies 
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht 
van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen aanvraag voor een wateradvies. Dit 
betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets , in het kader van het ambtelijk 
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimteli jke ordening een 
aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het 
mogelijk om telefonisch contact op te nemen om in formatie in te winnen of een afspraak te 
maken. 
Team Waterprocedures 
Waterschap Zuiderzeeland   
Lindelaan 20 
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 
(0320) 274 911  
watertoets@zuiderzeeland.nl  
 
_________________________________________________________________________  
Uitgangspuntennotitie normale procedure  
1. Inleiding  
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking 
op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de 
waterhuishoudkundige aspecten (naast veil igheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld 
waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument om het 
belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de 
waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de 
wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van 
het plan. 

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

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

http://www.dewatertoets.nl/
http://www.dewatertoets.nl/%22mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl%22


zijn. 
 
2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf  
2.1. Thema veiligheid   
2.1.1. Veil igheid - primaire waterkeringen op orde 

Streefbeeld 
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veil igheid in Flevoland. Waterkeringen 
beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veil i gheid ook in de 
toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veil ige, robuuste en duurzame 
waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en 
klimatologische ontwikkelingen.  
Uitgangspunt  
Uw plangebied is gelegen nabij de waterkering. Om de veiligheid met primaire keringen te 
waarborgen wordt bij ruimtelijke planvorming rekening gehouden met 
waterhuishoudkundige eisen voor de korte en lange termijn. Dit conform de Algemene 
maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(ministerie I&M; 2012).  
Ten behoeve van de veiligheid, beheerbaarheid en de benodigde ruimte voor toekomstige 
ontwikkelingen geldt een beperking voor handelingen op of in de nabijheid van de 
waterkering. Daarvoor zijn de dijk en zijn omgeving in zones opgedeeld. Dit betreffen de 
kern, binnen-, tussen- en buitenbeschermingszones van de waterkeringen.   Op dit verbod 
kan het waterschap ontheffing (vergunning) verlenen. Met bouwactiviteiten wordt bedoeld: 
de realisatie van gebouwen. Onder een gebouw wordt in dit geval verstaan: elk bouwwerk 
dat een voor mensen toegankelijk overdekte geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

In sommige gevallen worden gebouwen, windmolens, kabels en leidingen en beplanting 
toch toegestaan. Per zone zijn hier voorwaarden voor geformuleerd. Zie hiervoor de tekst 
in de Keur. 

Randvoorwaarde(n) 
In de Nota Ruimte is aangegeven dat de zone met beperking voor bebouwing ook in 
streekplannen en bestemmingsplannen dient te worden verankerd. De zones met een 
bouwbeperking zijn de kern-, binnen- en tussenbeschermingszones.  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die deel uitmaken van een binnen - 
of tussenbeschermingszone duidt indien de primaire waterkering een dijk is die gronden 
aan met de gebiedsaanduiding Vri jwaringzone - dijk 1  en in overige gevallen krijgen de 
gronden aan met de gebiedsaanduiding Vr ijwaringzone -waterstaatswerk 1 .  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die deel uitmaken van een 
buitenbeschermingszone duidt indien de primaire waterkering een dijk is die gronden aan 
met de gebiedsaanduiding Vr i jwaringzone - dijk 2 en in overige gevallen krijgen degronden 
de gebiedsaanduiding Vr ijwaringzone -waterstaatswerk 2 .  
Ontwerpricht li jnen: Keurregels   
Het plangebied raakt de binnenbeschermingszone van een primaire waterkering. 
Bouwactiviteiten in de binnenbeschermingszone zijn niet toegestaan. Onder voorwaarden 
kan ontheffing van de Keur verleend worden als het gaat om onderstaande activiteiten:  
- Nieuwbouw en aanbouw alleen achter de rooilijn van de bestaande bebouwing en 
wanneer de open ruimte tussen de bestaande bebouwing maximaal 100 m breed is;  
- Verbouw; 
- Herbouw; 
- Bouw van bijgebouwen; 
- Tijdelijke bouwvormen; 
- Ruimtelijke ontwikkelingen indien bij  de planvorming mogelijkheden worden 
opengehouden om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een 
op hoogte aangelegde ontwikkeling.  
De belangrijkste voorwaarde is dat het waterkeringbelang en het beheer en  onderhoud 



niet in het geding komen. Daarbij  zal het vaak nodig zijn dat de init iatiefnemer door middel 
van onderzoek aantoont dat de ontwikkeling de stabil iteit van de waterkering niet aantast.  
Ontwerprichtli jnen: Keurregels   
Het plangebied raakt de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering. Er is geen 
(keur)beperking voor bouwactiviteiten. Ontgrondingen zijn wel verboden.  
 
2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde  
Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks l iggen. De binnendij kse Knardijk, 
een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de 
gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen 
buitendijkse gebieden tegen hoog water.  

Het plangebied ligt niet buitendijks. 

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde 
gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het thema veil igheid van 
toepassing. 

2.2. Thema Voldoende Water  
2.2.1 Wateroverlast 

Streefbeeld  
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele 
beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.  
  

Uitgangspunt wateroverlast 

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

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 blijf t behouden.  

  

Randvoorwaarde(n) wateroverlast  
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt  als gevolg 
van de ontwikkeling netto met circa 280 m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk 
is aan 2500 m2 dan is compensatie  noodzakelijk. 
Ontwerprichtli jnen 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. Uw 
plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 4,0% 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.  
* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor  compensatie van 
de toename van verharding dan betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere 
peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschil len.  
Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is ui tgewerkt, 
wordt voor een indicatieve berekening van aan te leggen berging de toename van het 
verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard 



oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en ter reinen). 
Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% 
daken en 15% wegen en terreinen).  

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij  voorkeur in het 
eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het 
projectgebied compensatie gezocht te worden.  Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of 
eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de 
uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet 
afnemen. 

Bij plannen waarbij  meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden 
volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig om de te realiseren compensatie door 
middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland.  U kunt 
contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.  

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan 
moet door middel van een specif ieke maatwerkberekening worden aangetoond dat er 
voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijf t en/of geen sprake is van 
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen 
met het waterschap om de aanpak te bespreken.  

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij  meer dan 2500 
m2 verharding wordt toegevoegd is de bergingsnorm niet van toepassing.  Hierbij is een 
maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij  maatgevende 
gebeurtenissen gelijk blijf t aan de huidige afvoer.  U kunt contact opnemen met het 
waterschap om de aanpak te bespreken.    

 
2.2.2 Goed functionerend watersysteem 
Streefbeeld 
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in 
het beheergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond - en 
oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar 
dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier 
kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.  
Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem  
Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een 
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de 
inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de 
internetsite www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water /peilbeheer is hierover informatie te 
vinden. 
In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een 
minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het 
watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het  goed controleerbaar en beheersbaar is.  

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw 
stedelijk water is het nodig dat het waterschap betrokken wordt bij  de uitwerking van een 
plangebied naar een definit ieve ontwerp van het  watersysteem. Dit definit ieve ontwerp 
behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk 
te maken.   

  

  

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of 
deze vast, beweegbaar of afslui tbaar moeten zi jn. Ter plaatse van kruisingen van 
infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van 

http://www.dewatertoets.nl/%22http:/www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer%22


bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur 
en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in 
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 
meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, 
dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.  
Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) r ichting gemaal en bergingslocaties hebben de 
duikers: 

 een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;  

 bij  streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;  

 een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.  
Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.  

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) 
voor duikers en onbeschoeide watergangen bedraagt:   

 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;  

 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;  

 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;  

 0,15 - 0,30 m/s voor f ijn zand.  
 
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe r ijdend onderhoud 
mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient te zijn  voorzien van een goed 
bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:   
- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot 
insteek; 
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van 
insteek tot insteek. 
Bij een talud van minimaal 1:6 of f lauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.  

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als 
gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt 
uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld 
op: 

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:  

 Begroeiing in de watergang;  

 Breedte watergang van insteek tot insteek;  

 Bodemgrondslag; 

 Hellingsgraad; 

 Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.  
Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelv rije werkstrook:  

 Begroeiing rondom het onderhoudspad;  

 Breedte onderhoudspad; 

 Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.  
Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend 
onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het geval gekozen wordt voor varend 
onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:  

 Bodembreedte van minimaal 1 meter;  

 Diepte van minimaal 1,2 meter;  

 Waterbreedte van minimaal 7 meter;  

 Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;  

 Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;  

 Te water plaats.  



Afwijken van dit onderhoudsvriendeli jke profiel is mogeli jk en soms noodzakeli jk als gevolg van de 
bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt ui tgegaan  van 
onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:  
Het ontwerp van de watergang inclusief talud:  

 Bodembreedte; 

 Breedte watergang van insteek tot insteek;  

 Diepte; 

 Doorvaarhoogte; 

 Hellingsgraad onderwatertalud;  

 Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.  
Het ontwerp te waterlaat plaats:  

 Bereikbaarheid en verkeersveil igheid;  

 Bodemgrondslag; 

 Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap );  

 Inzamelpunt en afvoer van maaisel;  

 Taludhelling. 
Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en 
waterpartijen die specif iek bedoeld zijn voor de berging van regenwater daadwerkelijk 
aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden blijf t. 
Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe 
moeten zien. 

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde 
levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.  

2.2.3 Anticiperen op watertekort  

Streefbeeld 
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van 
toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met 
name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge 
periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap 
nastreeft moet hier ook op anticiperen.  
Uitgangspunt 
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden 
gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een klimaatbestendig en 
robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op 
toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk 
te beperken. 
Randvoorwaarde(n)  
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding 
van wateraanvoer bij de huidige functies is niet wenselijk.  
De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en 
efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat herverdeling van water binnen de polder de 
voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.  

Ontwerprichtli jnen  wateraanvoer 
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer  
van water. 
In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken 
van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. 
Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.  

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt 
wateraanvoer afgewogen: 

 de noodzaak van het gebruik;  

 besparingsmogelijkheden; 



 optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;  

 alternatieve bronnen; 

 de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.  
In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten -batenanalyse deel uit van de 
afweging. 

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.  

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodem energie, ofwel warmte koude 
opslag.   

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van 
beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.  

2.3. Thema Schoon Water  
2.3.1 Goede structuurdiversiteit  

Streefbeeld  
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf - en voortplantingsmogelijkheden voor de 
aquatische flora en fauna in het beheergebied.  
Uitgangspunt  
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een 
ecologisch gezond watersysteem. Bij  de dimensionering van het watersysteem wordt 
rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.  
Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtli jnen nieuw oppervlaktewater  
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische 
waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed door water met een lagere 
waterkwaliteitsdoelstell ing (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient 
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet 
gezorgd worden voor voldoende watercirculatie.  
In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de 
functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij  wordt rekening gehouden met het Programma 
natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame 
oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm 
diep, en een oever met een hell ing van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud 
van 1:5 of f lauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler 
talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers 
wordt binnen hetzelfde KRW -waterlichaam gecompenseerd.  

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is  het minst 
verstorend voor de waterkwaliteit.   

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch 
gebeurt, worden bomen ten behoeve van de waterkwaliteit aan de noord - en oostzijde van 
het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.  

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau 
aan het watersysteem toegekend. Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als 
inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en water 
voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.  

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten 
geen doodlopende einden. Bekijk of een vuilrooster noodzakelijk is bij  kunstwerken. Pas 
alleen roosters met verticale spij len toe, zodat schoonmaken met een hark mogelijk is.  

Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe 
waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen z ijn meer 
dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen 
noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.  



Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede 
i.v.m. stabil iteit); plaatselijk zijn verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 
meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven 
aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem 
verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).  

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende 
planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote 
waterpartijen en plassen is m inimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is 
dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om 
overmatige waterplantengroei te voorkomen. 

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als r ietzone met aansluitend 
een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van het doorzicht). De rest van de 
diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[ /ALS_nieuw water=ja||f lauwe_oevers=ja||water 
dempen=ja] 
 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit  
Streefbeeld  
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef -, verblijf -, en voortplantingsmogelijkheden voor 
de (aquatische) f lora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze 
wateren vormt hier geen belemmering voor.  
Uitgangspunten In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 
'schoon houden, scheiden, zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt 
bij  de bron. 
Randvoorwaarde(n)  

Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook te brengen in 
oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd 
worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis  wordt 
aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.  
 2.3.3 Goed omgaan met afvalwater  

Streefbeeld  
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water 
doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater 
dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.  
Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het 
ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke 
voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.  

Randvoorwaarde(n)  
In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het 
rioolstelsel. 

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:   
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit  lager dan 1000 voertuigen per 
dag; 
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;  
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke 
uit loogbare stoffen zijn gebruikt;  
- Hemelwater van onverhard terrein;  
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).  
Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd 
naar open water.  Ook ter compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient 
extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.   



Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale 
zuivering) r ichting open water. Het afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en 
waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat 
niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op 
vervuiling groot is worden afgevoerd via een (in)fi ltratievoorziening, ( in)fi ltratieberm en/of 
slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. 
De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op 
basis van expert-judgement.  

In het geval huishoudelijk - of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande 
rioolstelsel denken wij  graag met u mee over de verwerking van dit afvalwater. U 
wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap.  Er 
wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met  afvalwater gehanteerd: 
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.  
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.   
3. Aansluit ing afvalwaterstroom op riolering.   
4. Afvoer per as (transport).   
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding  
__________________________________________________________________________
_________ 

Verklaring  
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde 
gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard 
dat alles naar waarheid is ingevuld.  

 




