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hoekspil 68x68 mm


baluster Ø 25 mm


dekregel 38 x 80 mm


trapboom 30 mm


- min. breedte van de trap: 0.8m
- min. vrijehoogte boven de trap  2.3m
- max. hoogte van de trap: 4m
- min. aantrede ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de
vooraknt van de trede: 0.22 m
- max. hoogte van de optrede: 0.188
min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak:
0.05m
- min. breedte van het tredevlak ter
plaatse van de klimlijn, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak
0.23 m
- min. afstand van de klimlijn tot de
zijkant van de trap 0.3 m
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zonder onze schriftelijke toestemming mag deze tekening niet worden gecopieerd of aan derden ter inzage worden gegevenC
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3D isometrie


aanzicht trap


plattegrond trap_ptd


Trap conform nieuwe
bouwbesluit 2012


Trap:  "PTD"
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Gegevens bevoegd gezag


Referentienummer Datum ontvangst


Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens


Publiceerbare aanvraag/melding


Aanvraagnummer 2466393


Aanvraagnaam Engwerda te Biddinghuizen


Uw referentiecode 1671


Ingediend op 19-07-2016


Soort procedure Reguliere procedure


Projectomschrijving Nieuwbouwwoning


Opmerking -


Gefaseerd Nee


Blokkerende onderdelen weglaten Nee


Kosten openbaar maken Nee


Bijlagen die later komen Verzoek tot latere levering van constructieve gegevens
volgens artikel 2.7 van MOR


Bijlagen n.v.t. of al bekend NVT


Bevoegd gezag


Naam: Gemeente Dronten


Bezoekadres: De Rede 1
8251 ER  DRONTEN


Postadres: Postbus 100
8250 AC  DRONTEN


Telefoonnummer: 0321 - 388 250


Contact per e-mail of contactformulier
op de website:


gemeente@dronten.nl


Website: www.dronten.nl


Bereikbaar op: Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur







Datum aanvraag: 19 juli 2016 Aanvraagnummer: 2466393 Pagina 2 van 2


Overzicht bijgevoegde modulebladen


Aanvraaggegevens


Locatie van de werkzaamheden


Werkzaamheden en onderdelen


Woning bouwen


• Bouwen


Bijlagen







Datum aanvraag: 19 juli 2016 Aanvraagnummer: 2466393 Pagina 1 van 1


Formulierversie
2016.03 Locatie


1 Adres


Postcode 8256PD


Huisnummer 5


Huisletter A


Huisnummertoevoeging -


Straatnaam Professor Zuurlaan


Plaatsnaam Biddinghuizen


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bouwen


Woning bouwen
1 Woning


Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?


Ja
Nee


Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?


Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders


Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?


Ja
Nee


2 De bouwwerkzaamheden


Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?


Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst


Eventuele toelichting -


Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?


Ja
Nee


3 Plaats van het bouwwerk


Waar gaat u bouwen? Terrein


4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk


Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


178


5 Bruto inhoud bouwwerk


Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


0
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?


668


6 Oppervlakte bebouwd terrein


Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


122


7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken


Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?


Ja
Nee


Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?


Ja
Nee


8 Gebruik


Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


157


Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


89


9 Huurwoningen


Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0


10 Koopwoningen


Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


1


Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0


11 Algemeen


Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?


Ja
Nee
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12 Uiterlijk bouwwerk/welstand


Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen Materiaal Kleur


Gevels Metselwerk Rood genuanceerd


- Plint gebouw


- Gevelbekleding


- Borstweringen


- Voegwerk


Kozijnen Hout (DRM) Crèmewit RAL 9001


- Ramen Hout (DRM) Crèmewit RAL 9001


- Deuren Hout (DRM) Crèmewit RAL 9001


- Luiken


Dakgoten en boeidelen Hout Crèmewit RAL 9001


Dakbedekking Betonpan Zwart


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.


Raamdorpels: Keramisch, zwart verglaasd
Dakbedekking (vlak dak): EPDM, zwart
Hemelwaterafvoer: PVC, wit


13 Mondeling toelichten


Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.


Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bijlagen


Formele bijlagen


Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


1671-BT01_pdf 1671-BT01.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2016-07-19 In
behandeling


1671-BB01_pdf 1671-BB01.pdf Gezondheid 2016-07-19 In
behandeling


1671-BVP01_pdf 1671-BVP01.pdf Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden


2016-07-19 In
behandeling


1671-EPC01_pdf 1671-EPC01.pdf Energiezuinigheid en
milieu


2016-07-19 In
behandeling


1671-PD01_pdf 1671-PD01.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken


2016-07-19 In
behandeling


1671-TR01_pdf 1671-TR01.pdf Overige gegevens
veiligheid


2016-07-19 In
behandeling
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Titaniumweg 10


8304 BR  Emmeloord


0527-624370


Projectnaam : Nieuwbouw woning  De heer en mevrouw Engwerda


Projectnummer : 1671


Datum : 14-7-2016


Datum wijziging A :


Datum wijziging B :


- Spuiventilatieberekening


- Ventilatiebalansberekening


BOUWBESLUIT BEREKENINGENBOUWBESLUIT BEREKENINGENBOUWBESLUIT BEREKENINGENBOUWBESLUIT BEREKENINGEN


Inhoud


- Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes


- Daglichttoetredingsberekening







Bouwbesluit hoofdstuk 4, afdeling 4.1 stelt dat een te bouwen bouwwerk een verblijfsgebied heeft waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in één of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.


Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m² aan niet gemeenschappelijk verblijfsgebied. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.


Een verblijfsgebied heeft een oppervlakte van minimaal 5 m² , een minimale breedte van 1,8 m¹ en een minimale hoogte van 2,6 m¹. Een verblijfsruimte heeft een minimale breedte van 1,8 m¹ en een minimale hoogte van 2,6 m¹.


Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie dient aangemerkt te worden als verblijfsgebied. De gebruiksoppervlakte (GO) wordt bepaald volgens NEN 2580. 


WOONFUNCTIE


Ruimte Benoeming Functie


nummer ruimte ruimte


Begane grond


1 woonkamer verblijfsruimte 42,50 m² 42,50 m²


2 woonkeuken verblijfsruimte 23,10 m² 23,10 m²


3 hal verkeersruimte 8,90 m² 0,00 m²


4 meterkast meterruimte 0,60 m² 0,00 m²


5 toilet toiletruimte 1,60 m² 0,00 m²


6 bijkeuken functieruimte 4,70 m² 0,00 m²


1e Verdieping


20 slaapkamer verblijfsruimte 25,30 m² 13,80 m²


21 slaapkamer verblijfsruimte 12,70 m² 5,00 m²


22 slaapkamer verblijfsruimte 9,40 m² 5,00 m²


23 badkamer badruimte 5,10 m² 0,00 m²


26 overloop verkeersruimte 5,90 m² 0,00 m²


27 berging functieruimte 3,80 m² 0,00 m²


40 zolder functieruimte 13,20 m² 0,00 m²


totaal 156,80 m² 89,40 m²


OVERIGE FUNCTIE


Ruimte Benoeming Functie


nummer ruimte ruimte


7 garage overige gebruiksfunctie 20,80 m² 0,00 m²


m² m²


Verhouding verblijfsgebied / gebruiksoppervlakte uitgedrukt in %.


Minimum percentage verblijfsgebied = 55 % van de gebruiksoppervlakte.


Verblijfsgebied (VG) Gebruiksoppervlakte (GO) Verhouding VG / GO


   m² m² %


89,40 / 156,80 = 57,02 voldoet


oppervlakte (GO)


Gebruiks-


Gebruiks-


Verblijfsgebied (VG) =


Gebruiksgebied


Verblijfsgebied (VG) =


Gebruiksgebied


GEBRUIKSFUNCTIES, GEBRUIKS- EN VERBLIJFSOPPERVLAKTES


oppervlakte (GO)







Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.11 stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.


Voor een verblijfsgebied geldt dat de equivalente daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn dan 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Voor een verblijfsruimte geldt dat de equivalente daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn dan 0,5 m².


Formule: Ae = Ad x Cb x Cu x Clta 


WOONFUNCTIE


VR=VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Belemmerings Uitw. reductie Reductie Sub Vereist =
nummer ruimte nummer doorlaat (Ad) waarde (Cb) factor (Cu) factor (Clta) totaal (Ae) 10% x m² VG


1 woonkamer 1 = 1,10 m² x 0,75 1,0 1,0 0,83 m²


2 = 1,28 m² x 0,75 1,0 1,0 0,96 m²


3 = 1,10 m² x 0,75 1,0 1,0 0,83 m²


4 = 1,28 m² x 0,75 1,0 1,0 0,96 m²


11 = 1,28 m² x 0,75 1,0 1,0 0,96 m²


Equivalente daglichtoppervlakte Ae totaal 4,54 m² > 4,25 m² voldoet


VR=VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Belemmerings Uitw. reductie Reductie Sub Vereist =


nummer ruimte nummer doorlaat (Ad) waarde (Cb) factor (Cu) factor (Clta) totaal (Ae) 10% x m² VG


2 woonkeuken 5 = 1,10 m² 0,75 1,0 1,0 0,83 m²


6 = 3,04 m² x 0,75 1,0 1,0 2,28 m²


Equivalente daglichtoppervlakte Ae totaal 3,11 m² > 2,31 m² voldoet


VR=VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Belemmerings Uitw. reductie Reductie Sub Vereist =


nummer ruimte nummer doorlaat (Ad) waarde (Cb) factor (Cu) factor (Clta) totaal (Ae) 10% x m² VG


20 slaapkamer 12 = 0,92 m² x 0,75 1,0 1,0 0,69 m²


13 = 0,92 m² x 0,75 1,0 1,0 0,69 m²


Equivalente daglichtoppervlakte Ae totaal 1,38 m² > 1,38 m² voldoet


VR=VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Belemmerings Uitw. reductie Reductie Sub Vereist =


nummer ruimte nummer doorlaat (Ad) waarde (Cb) factor (Cu) factor (Clta) totaal (Ae) 10% x m² VG


21 slaapkamer 14 = 0,92 m² x 0,75 1,0 1,0 0,69 m²


Equivalente daglichtoppervlakte Ae totaal 0,69 m² > 0,50 m² voldoet


VR=VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Belemmerings Uitw. reductie Reductie Sub Vereist =


nummer ruimte nummer doorlaat (Ad) waarde (Cb) factor (Cu) factor (Clta) totaal (Ae) 10% x m² VG


22 slaapkamer 15 = 0,92 m² x 0,75 1,0 1,0 0,69 m²


Equivalente daglichtoppervlakte Ae totaal 0,69 m² > 0,50 m² voldoet


DAGLICHTTOETREDINGSBEREKENING (volgens NEN 2057)







Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.7 stelt dat een te bouwen bouwwerk een voorziening heeft voor het zo nodig snel afvoeren van verontreinigde binnenlucht.


De uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsgebieden en verblijfsruimten hebben beweegbare onderdelen (bijvoorbeeld ramen en deuren) voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.


Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte.


Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsgebied geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte.


Het beweegbaar onderdeel ten behoeve van de spuiventilatie moet, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 meter van de perceelsgrens liggen.


Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.


Formule: qv = Anetto x V x 1000


WOONFUNCTIE


VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Vermenigvuldigings Subtotaal Luchtsnelheid Vereist


nummer ruimte nummer spuiventilatie (An) factor (J) (qv) (V) 6 l/s x VG


1 woonkamer 1 = 1,28 l/s x 1,00 = 1,28 l/s


2 = 0,00 l/s x 0,00 = 0,00 l/s


VG 42,50 m² 3 = 1,28 l/s x 1,00 = 1,28 l/s


4 = 0,00 l/s x 0,00 = 0,00 l/s


11 = 0,00 l/s x 0,00 = 0,00 l/s


Spuiventilatie capaciteit qv totaal 2,56 l/s x 0,10 m/s = 256,00 l/s > 255,00 l/s voldoet


Spuiventilatie capaciteit qv per m² s = 6,02 l/s per m² > 6,00 l/s voldoet


VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Vermenigvuldigings Subtotaal Luchtsnelheid Vereist


nummer ruimte nummer spuiventilatie (An) factor (J) (qv) (V) 6 l/s x VG


2 woonkeuken 5 = 1,28 l/s x 1,00 = 1,28 l/s


6 = 2,38 l/s x 1,00 = 2,38 l/s


VG 23,10 m²


Spuiventilatie capaciteit qv totaal 3,66 l/s x 0,10 m/s = 366,00 l/s > 138,60 l/s voldoet


Spuiventilatie capaciteit qv per m² s = 15,84 l/s per m² > 6,00 l/s voldoet


VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Vermenigvuldigings Subtotaal Luchtsnelheid Vereist


nummer ruimte nummer spuiventilatie (An) factor (J) (qv) (V) 6 l/s x VG


20 slaapkamer 12 = 1,08 l/s x 1,00 = 1,08 l/s


13 = 1,08 l/s x 1,00 = 1,08 l/s


VG 13,80 m²


Spuiventilatie capaciteit qv totaal 2,16 l/s x 0,10 m/s = 216,00 l/s > 82,80 l/s voldoet


Spuiventilatie capaciteit qv per m² s = 15,65 l/s per m² > 6,00 l/s voldoet


VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Vermenigvuldigings Subtotaal Luchtsnelheid Vereist


nummer ruimte nummer spuiventilatie (An) factor (J) (qv) (V) 6 l/s x VG


21 slaapkamer 14 = 1,08 l/s x 1,00 = 1,08 l/s


VG 5,00 m²


Spuiventilatie capaciteit qv totaal 1,08 l/s x 0,10 m/s = 108,00 l/s > 30,00 l/s voldoet


Spuiventilatie capaciteit qv per m² s = 21,60 l/s per m² > 6,00 l/s voldoet


VG Benoeming Kozijn Oppervlakte Vermenigvuldigings Subtotaal Luchtsnelheid Vereist


nummer ruimte nummer spuiventilatie (An) factor (J) (qv) (V) 6 l/s x VG


22 slaapkamer 15 = 1,08 l/s x 1,00 = 1,08 l/s


VG 5,00 m²


Spuiventilatie capaciteit qv totaal 1,08 l/s x 0,10 m/s = 108,00 l/s > 30,00 l/s voldoet


Spuiventilatie capaciteit qv per m² s = 21,60 l/s per m² > 6,00 l/s voldoet


SPUIVENTILATIEBEREKENING (volgens NEN 1087)







Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.7 stelt dat een te bouwen bouwwerk een zodanige voorziening voor luchtverversing heeft in een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte, waardoor het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige


binnenluchtkwaliteit voldoende wordt beperkt. 


Aan een woonfunctie stelt het Bouwbesluit in artikel 3.29 en 3.32 de volgende eisen:


Ruimte Eis (volgens NEN 1087)


Verblijfsgebied ≥ 0,9 dm³/s per m² met een minimum van 7 dm³/s


Verblijfsruimte ≥ 0,7 dm³/s per m² met een minimum van 7 dm³/s


Toiletruimte ≥ 7,0 dm³/s


Badruimte ≥ 14,0 dm³/s


Opstelplaats kooktoestel ≥ 21,0 dm³/s


Opstelplaats gasmeter ≥ 1 dm³/s per m² met een minimum van 2 dm³/s


Stallingruimte ≤ 50 m² ≥ 3,0 dm³/s per m²


1e VERDIEPING WOONFUNCTIE


Ruimte Benoeming Functie Oppervlakte Vereiste Type rooster Capaciteit Lengte rooster Luchtvolumestroom Aanvoer Afvoer mechanisch Overstroom Hoeveelheid


nummer ruimte ruimte ruimte (m²) ventilatie (dm³/s) rooster (dm³/s) (mm) qv (dm³/s) (dm³/s) (dm³/s) naar ruimte overstroom (dm³/s)


20 slaapkamer verblijfsruimte 13,8 12,4 zelfregelend 15,2 816 12,4 12,4


21 slaapkamer verblijfsruimte 5,0 7,0 zelfregelend 15,2 461 7,0 7,0


22 slaapkamer verblijfsruimte 5,0 7,0 zelfregelend 15,2 461 7,0 7,0


23 badkamer badruimte 14,0 14,0


26 overloop verkeersruimte naar ruime 3 12,4


27 berging functieruimte


Ventilatiebalans 1e verdieping 26,4 14,0


BEGANE GROND WOONFUNCTIE


Ruimte Benoeming Functie Oppervlakte Vereiste Type rooster Capaciteit Lengte rooster Luchtvolumestroom Aanvoer Afvoer mechanisch Overstroom Hoeveelheid


nummer ruimte ruimte ruimte (m²) ventilatie (dm³/s) rooster (dm³/s) (mm) qv (dm³/s) (dm³/s) (dm³/s) naar ruimte overstroom (dm³/s)


1 woonkamer verblijfsruimte 42,5 38,3 zelfregelend 15,2 2164 32,9 32,9 13,7 van ruimte 26 5,4


2 woonkeuken verblijfsruimte 23,1 20,8 zelfregelend 15,2 684 10,4 10,4 21,0 van ruimte 1 24,6


3 hal verkeersruimte


4 meterkast meterruimte


5 toilet toiletruimte 7,0 7,0


6 bijkeuken functieruimte 14,0 14,0


Ventilatiebalans beganegrond 43,3 55,7


Ventilatiebalans woonfunctie 69,7 69,7 voldoet


Alle ruimten waarbij een overstroomvoorziening is aangegeven moeten een kier van 35 mm onder de deur hebben om overstromen van lucht mogelijk te maken.


Hierbij is rekening gehouden met een vloerafwerking van 15 mm. De netto kier is dan 20 mm waarmee voldoende lucht kan overstromen.


VENTILATIEBALANSBEREKENING
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Ruimtelijke onderbouwing, nummer 9010PB06 


Behorende bij het plan tot realisatie van een vrijstaande bedrijfswoning met garage op het perceel 
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1 Inleiding  
 


Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing voor het perceel Professor Zuurlaan 5A.  


De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Het projectgebied,  


waar de omgevingsvergunning betrekking op heeft, is op onderstaande afbeelding (figuur 1)aangegeven. In 


dit hoofdstuk worden de aanleiding, de ligging van het projectgebied, de geldende regeling en 


leeswijzer van deze ruimtelijke onderbouwing beschreven. 


 


1. 1. Aanleiding 
 


In het landelijk gebied ten noordwesten van Biddinghuizen ligt het bedrijfsperceel van Entrainement 


Engwerda. Vanwege een veranderende bedrijfsvoering wordt gevraagd om een bedrijfswoning mogelijk te 


maken. Eerder bestond de bedrijfsvoering alleen uit training van paarden. De huidige bedrijfsvoering is ook 


het houden van paarden waarbij de paarden dag en nacht op het perceel verblijven. Er is dag en nacht 


persoonlijk toezicht noodzakelijk als er dieren ziek zijn, een paard vastligt of als er veulens worden 


geboren. Daarnaast is sprake van een apart erf, Professor Zuurlaan 5 en 5A waren eerder één erf maar in het  


huidige bestemmingsplan “Buitengebied (9010) hebben de erven verschillende bestemmingen waardoor er 


functioneel en feitelijk twee erven zijn die aparte ruimtelijke eenheden zijn met verschillende eigenaren, los  


van elkaar te onderscheiden in het straatbeeld. 


 


Een bedrijfswoning past echter planologisch niet binnen het huidige bouwperceel, waardoor deze niet op 


basis van het geldende bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Op dit moment vindt illegale bewoning 


plaats in het bedrijfsgebouw. Door het realiseren van een vrijstaande bedrijfswoning wordt deze illegale 


situatie opgelost. 


1. 2. Ligging projectgebied 
 


Het projectgebied ligt ruim vier kilometer noordwesten van Biddinghuizen. De globale ligging van het 


projectgebied is weergegeven in figuur 1. 


 


 
 


Figuur 1. De ligging van het projectgebied 
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1. 3. Planologie 
 


Het projectgebied is op dit moment juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan “Buitengebied 


(9010)”.  


 


In het vigerende bestemmingsplan heeft het bedrijfsperceel de bestemming ‘Agrarisch aanverwante 


bedrijven’ (artikel 9) met de aanduiding ‘geen bedrijfswoning toegestaan (Gbw)’. Binnen deze bestemming 


is het paardentrainingscentrum en –houderij toegestaan, maar geen bedrijfswoning.  


 


1. 4. Principeverzoek 
 


Op 18 februari 2015 is namens de familie Engwerda een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 


een vrijstaande bedrijfswoning op de Professor Zuurlaan 5A te Biddinghuizen met een 


projectafwijkingsbesluit.  


Het college behandelde het verzoek op 23 juni 2015.  


 


Het college besloot daarop om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek door toepassing van 


een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 


omgevingsrecht (Wabo) onder voorwaarden. 


 


Voorwaarden van het college: 


 


Inrichtingsprincipes van de locatie: 


* de afstand van een bedrijfswoning, bijgebouwen, aan- en uitbouwen en  


 overkappingen tot de niet naar de weg gekeerde perceelgrenzen bedraagt ten  


 minste 10,0 meter; 


* de afstand van een bedrijfswoning tot de naar de weg gekeerde perceelgrens 


bedraagt tenminste 15,0 meter. 


 


Bouwregels: 


* het aantal bedrijfswoningen op het perceel Professor Zuurlaan 5A bedraagt ten  


 hoogste één; 


* de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de  


weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 


worden gebouwd; 


* de gezamenlijke inhoudt van een bedrijfswoning inclusief de daarbij 


behorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt 


maximaal 1.500 m
3
; 


* Bouwschema maatvoering: 


Functie gebouw Goothoogte 


(in meter) 


Dakhelling 


(in procent) 


Bouwhoogte 


(in meter) 


 Max. Min. Max. Max. 


Bedrijfswoning 7,00 30 60 12,00 


Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en 


overkappingen bij de 


bedrijfswoning 


3,50 -- 60 8,00 


 


Daarnaast dient de te realiseren bedrijfswoning te voldoen aan het welstandsbeleid. 
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Illegaal gebruik bovenverdieping: 


Het illegale gebruik van de bovenverdieping dient te worden opgeheven door de situatie terug te brengen 


naar de vergunde situatie conform vergunning BA 990545 en wel binnen twee maanden na gereed 


melding van de nieuw te bouwen bedrijfswoning en in ieder geval binnen 1,5 jaar na het verlenen van de 


omgevingsvergunning voor de realisatie van de vrijstaande bedrijfswoning. Er mag namelijk maar één 


bedrijfswoning op het perceel aanwezig te zijn. 


1. 5. Leeswijzer 
 


Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste 


ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan 


het, voor het project relevante, beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 


omgevingsaspecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische 


uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een beknopte samenvatting en 


conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 


2. BESCHRIJVING PROJECT 


2. 1. Bestaande situatie 
Het projectgebied (zie figuur 2) betreft het perceel van Entrainment Engwerda. Dit bedrijf ligt in het 


agrarische gebied, ca. 4 km ten noordwesten van Biddinghuizen. Het bedrijf ligt aan de Professor Zuurlaan 


5A. De Professor Zuurlaan sluit ca. 400 meter verder aan op de Zeebiesweg die ca. 350 meter verder 


aansluit op de Swifterweg (N710), waardoor sprake is van een goede ontsluitingssituatie.  


 


Het perceel is gelegen in het agrarisch gebied tussen Dronten en Biddinghuizen. Nabij het projectgebied is 


één woning aanwezig en wel op het perceel naast nr. 5A, namelijk Professor Zuurlaan 5. Aan de overzijde 


van de weg zijn weilanden gelegen. 


 


Op het bedrijfsperceel staan twee bedrijfsgebouwen met een stapmolen (een draaimolen waarin paarden 


zonder ruiter kunnen bewegen/trainen). 


 


 
 


Figuur 2. Luchtfoto projectgebied met ontsluiting naar de Swifterweg 
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2. 2. Ontwikkeling van het gebruik 
 


Veertien jaar geleden, in 2000 is een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 


verleend voor het realiseren van een trainingscentrum voor harddravers aan Professor Zuurlaan 5 te 


Biddinghuizen. De aanvraag bevatte destijds alleen het mogelijk maken van een trainingsstal. Daarom is bij het 


in bestemmen van deze vrijstelling in het huidige bestemmingsplan “Buitengebied (9010)”  geen bedrijfswoning 


opgenomen. In het jaar 2000 en daarvoor had Nederland en de paardenbranche nog hoogtijdagen met grote 


economische voorspoed.  


 


Voor het laten het trainen van paarden in het paardentrainingscentrum werden hoge bedragen betaald en daar 


kon het bedrijf in 2000  goed van leven. Later gingen de bedragen steeds meer omlaag; werd dat niet gedaan dan 


bleven de paardenhouders weg. 


 


De economische crisis had tot gevolg dat het paardentrainingscentrum een  andere inkomstenbron moest gaan 


aanboren om niet failliet te gaan, de inkomsten van de paardentraining werden te laag om van te leven. Die 


inkomstenbron werd gevonden door paardenhouders de mogelijkheid te geven om hun paard te stallen en dag en 


nacht te laten verzorgen door de familie Engwerda. Eigenaren van paarden kregen de mogelijkheid om zieke 


dieren, drachtige dieren en dieren die anderzijds een hoge mate van verzorging nodig hebben te stallen bij 


Entrainement Engwerda aan de Professor Zuurlaan 5a te Biddinghuizen.  


Had de familie Engwerda deze innovatie niet doorgevoerd, dan was er geen paardentrainingscentrum meer 


geweest in de gemeente Dronten. 


 


Bij de oprichting van het paardentrainingscentrum was geen bedrijfswoning meegenomen. Dat was destijds in 


2000 ook niet noodzakelijk meende men, omdat men niet van plan was om paarden te houden. Paarden werden 


gebracht, ze trainden en gingen weer mee naar huis. Er was dan ook geen direct toezicht nodig.  


 


Wel beschikte het bedrijf over een bovenverdieping op de stallen die bestond uit een kantoor met keukentje, 


douche en toilet en twee lesruimten.  


 


Toen duidelijk werd dat het bedrijf niet alleen van het laten het trainen van paarden in het 


paardentrainingscentrum kon leven hebben de heer J.W.M. Engwerda en mevrouw K.H. Haanstra zich laten 


inschrijven in het bevolkingsregister voor het adres Professor Zuurlaan 5a. Ze namen de bovenverdieping in 


gebruik als woonruimte. Dit inschrijven staat echter los van de planologische mogelijkheden. De planologische 


mogelijkheden staan in het bestemmingsplan en het bestemmingsplan maakt op dit moment geen bedrijfswoning 


mogelijk. Bovendien voldoen de ruimten niet aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt andere eisen aan een 


woning dan die worden gesteld aan een kantoor met lesruimten (daar is de bovenverdieping voor bedoeld). 


 


In het kader van de handhaving is op 18 september en 14 oktober 2013 correspondentie ontvangen waarin met 


een termijn is aangegeven dat de bewoning op de stallen moest worden beëindigd. De termijn is op 14 oktober 


opgeschort tot nader bericht. Vanwege de veranderende bedrijfsvoering kan de familie Engwerda namelijk niet 


zonder een bedrijfswoning. Een principeverzoek waarin aan het college wordt voorgelegd of zij wil meewerken 


aan een ruimtelijke procedure voor een bedrijfswoning wordt afgewacht. Het resultaat daarvan leidt tot; of 


handhaven of een ruimtelijke procedure volgen die moet leiden tot een bedrijfswoning waarbij het wonen boven 


de stallen moet worden beëindigd. Op 18 februari 2015 is namens de familie Engwerda een principeverzoek 


ingediend voor het realiseren van een vrijstaande bedrijfswoning op de Professor Zuurlaan 5A te Biddinghuizen 


met een projectafwijkingsbesluit. Het college behandelde het verzoek op 23 juni 2015 en besloot om in principe 


medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure voor een vrijstaande bedrijfswoning. De bedrijfswoning 


mag  niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een goede ruimtelijke 


onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin. 
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2. 3. Gewenste situatie 


 


Het project omvat de realisatie van een vrijstaande bedrijfswoning waarbij de bovenverdieping op de 


stallen weer teruggebracht wordt naar de vergunde situatie conform bouwvergunning BA 990545 (= 


bovenverdieping wordt opnieuw in gebruik genomen als kantoor met keukentje, douche en toilet en twee 


lesruimten). De bewoning van de bovenverdieping wordt binnen twee maanden na gereed melding van de 


nieuw te bouwen bedrijfswoning beëindigd. 


 


 
 


Figuur 3. Situatie gewenste bedrijfswoning (rode vlak,) het gewenste aantal bedrijfswoningen op het  


                perceel Professor Zuurlaan 5A bedraagt één omdat bewoning op de stallen wordt beëindigd, 


                het bijgebouw (de garage)ligt achter de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning 


 


 


 
 


Figuur 4: gewenste bedrijfswoning met zijdelingse en voorgevelrooilijn overeenkomstig de  


                inrichtingsprincipes van het college (15 meter uit de voorgevelrooilijn en 29 meter (is meer dan  


                10 meter) uit de zijdelingse rooilijn, ook het bijgebouw, de garage staat op voldoende afstand  


                van de voorgeschreven rooilijnen. 
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F 
 


Figuur 5: Plattegrond van de gewenste bedrijfswoning (de woning wordt alleen gespiegeld), de gezamenlijke  


                inhoud van de bedrijfswoning inclusief de daarbij behorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en  


                overkappingen bedraagt minder dan 1.500 m3 


 


 


      
 


Figuur 6: Verschijningsvorm en kleuren. De woning met garage voldoet aan het  


                bouwschema voor de maatvoering zoals genoemd in de voorwaarden gesteld  


                door het college van burgemeester en wethouders van Dronten 
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2. 4. Ruimtelijke en planologische inpasbaarheid 
 


De percelen Professor Zuurlaan 5 en 5A hebben in het huidige bestemmingsplan “Buitengebied (9010) 


verschillende bestemmingen. Er is sprake van twee erven en elk erf vormt een ruimtelijke eenheid.  


Functioneel en feitelijk zijn het verschillende erven. Ook het eigendom is verschillend. 


Feitelijk zijn de percelen los van elkaar te onderscheiden in het straatbeeld. 


 


In het buitengebied staat op elk afzonderlijk erf een bedrijfswoning. 


Verder is het binnen het bestaande erf mogelijk een bedrijfswoning te realiseren die voldoet aan de 


inrichtingsprincipes in het buitengebied. Het mogelijk maken van een bedrijfswoning boven stallen is 


uitgesloten, omdat dit buiten de uitgangspunten van het beleid van het buitengebied valt. Legalisatie van de 


ruimten boven de stallen tot woning is daarmee uitgesloten. 


 


Een vrijstaande woning met garage kan door middel van een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 ld 1 


onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk worden gemaakt op het 


perceel Professor Zuurlaan 5A. Onderdeel van deze procedure is dat de gemeenteraad een beslissing neemt 


in het kader van een verklaring van geen bedenkingen.  


 


Aan de te verlenen vergunning worden voorwaarden verbonden met betrekking tot de inrichting 


(Inrichtingsprincipes van de locatie) en Bouwregels. De inrichtingsprincipes van de locatie en de 


bouwregels zijn eerder in deze notitie vermeld (hoofdstuk 1.4). 


Daarnaast dient de te realiseren bedrijfswoning te voldoen aan het welstandsbeleid. 


3. BELEIDSKADER 
 


3. 1. Rijksbeleid 


 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister 


vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale 


ruimtelijke beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen brengt 


 het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een 


selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 


verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 


beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. 


 


In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook als procesvereiste 


opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het plaatsen van een bedrijfswoning is geen 


verstedelijking in dit kader. De ladder is zodoende niet van toepassing. 


 


Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 


Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 13 aangewezen nationale 


belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit project raakt geen 


rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro. 


 


Conclusie op basis van het rijksbeleid 


De bouw van een vrijstaande bedrijfswoning op het perceel Professor Zuurlaan 5A is niet strijdig met 


rijksbeleid. 
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3. 2. Provinciaal beleid 


 


Omgevingsplan Flevoland 2006 


Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is omschreven in het 


Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan wordt het integrale omgevingsbeleid voor de periode 


2006‐2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030.  


Het beleid is gebaseerd op een visie voor de periode tot 2030, waarin de hoofdlijnen voor de gewenste 


verdere ontwikkeling worden geschetst. 


 


De landbouw verandert in een hoog tempo van een beschermde en ondersteunde sector naar een sector die 


moet concurreren op de wereldmarkt. Bedrijven reageren hierop met schaalvergroting, specialisatie, 


intensivering en een verschuiving van akkerbouw naar veehouderij. Ook zijn er bedrijven die oplossingen 


zoeken in verbreding van de bedrijfsvoering, zoals verwerking van agrarische producten, het 


telen van energie‐ of andere gewassen, mestvergisting, recreatie en toerisme. De provincie wil ruimte 


bieden aan deze ontwikkelingen. 


 


Ook het paardentrainingscentrum heeft een verbreding doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Omdat de 


inkomsten van de paardentraining te laag werden om van te leven is aan paardenhouders de mogelijkheid 


gegeven om hun paard te stallen en dag en nacht te laten verzorgen door de familie Engwerda. Eigenaren 


van paarden kregen daarnaast de mogelijkheid om zieke dieren, drachtige dieren en dieren die anderzijds 


een hoge mate van verzorging nodig hebben te stallen bij Entrainement Engwerda aan de Professor 


Zuurlaan 5a te Biddinghuizen. Had de familie Engwerda deze innovatie niet doorgevoerd, dan was er geen 


paardentrainingscentrum meer geweest in de gemeente Dronten. 


 


 


Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 


De provincie Flevoland heeft op 17 juni 2008 de beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk 


gebied vastgesteld. In deze beleidsregel heeft de provincie de belangrijkste aspecten voor ontwikkelingen 


in het landelijk gebied vastgelegd. Het gaat hier voornamelijk om de belangrijkste randvoorwaarden voor 


bijvoorbeeld uitbreiding van bouwpercelen en functiewijzigingen. Ten eerste moet verstedelijking van het 


landelijk gebied voorkomen worden. De schaal van de activiteit moet in het landelijk gebied passen en niet 


agrarische activiteiten moeten bij voorkeur plaats vinden in de bestaande bebouwing. Niet toegestaan 


zijn activiteiten die thuis horen op een bedrijventerrein door bijvoorbeeld de hoeveelheid werknemers en de 


verkeersaantrekkende werking die van de functie uitgaat. Ten tweede moet bij vergroting van het 


bouwperceel aangetoond zijn dat de uitbreiding binnen het bestaande bouwperceel niet mogelijk is. Tevens 


moet aangetoond zijn dat uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en dat de toekomst 


van het agrarisch bedrijf voldoende gewaarborgd is.  


 


Erfvergroting is niet aan de orde. Aan de orde is de realisatie van een bedrijfswoning. In de beleidsregel 


Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied  wordt uitgegaan van 1 woning per (voormalig) 


agrarisch bouwperceel.  


In dit verzoek wordt een vrijstaande bedrijfswoning aangevraagd. Hiermee is de toekomst van het agrarisch 


bedrijf in de toekomst gewaarborgd omdat dan dag en nacht persoonlijk toezicht is, wat noodzakelijk is als 


er dieren ziek zijn, een paard vastligt of als er veulens worden geboren.  


 


 


Conclusie op basis van het provinciale beleid 


De door initiatiefnemers voorgenomen ontwikkeling voor de bouw van een vrijstaande bedrijfswoning bij 


een agrarisch bedrijf voldoet aan de voorwaarden die de provincie stelt.  De bedrijfswoning past op het 


bestaande erf in  het huidige bouwperceel van de professor Zuurlaan 5A.  De toekomst van het bedrijf staat 


niet ter discussie. Ook worden er geen landschappelijke en/of cultuurhistorische kwaliteiten 


aangetast. Dit voorgestelde project is dan ook in overeenstemming met het provinciaal beleid. 
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3. 3. Gemeentelijk beleid 


 


Structuurvisie Dronten 2030 


Op 29 november 2012 is de Structuurvisie Dronten 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze 


structuurvisie vervangt de Structuurvisie Dronten 2020. De structuurvisie is een ruimtelijke 


ontwikkelingsvisie, waarin huidige en gewenste waarden en kwaliteiten worden beschreven. 


 


De 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. 


 


De polder is als meest kenmerkende landschap in de gemeente aangehaald. Dit gebied is in de visie 


aangemerkt als het grootschalige agrarische kerngebied, waarin ook het plangebied van dit wijzigingsplan 


ligt. Agrarische bedrijvigheid en rust staan hier voorop. Landbouw is de belangrijkste functie in het gebied 


en de drager van het landschap. Dit moet ook in de toekomst zo blijven: de landbouw 


krijgt de ruimte en de openheid van de polder wordt behouden. 


 


In januari 2011 is de Kaderstellende notitie herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. In deze 


notitie worden de ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven voor de agrarische sector. De in de kadernotitie 


beschreven ontwikkelingsmogelijkheden zijn in de structuurvisie doorgevoerd. Op de Structuurvisiekaart 


ligt het plangebied in het agrarisch gebied en buiten de op de kaart Landschappelijk raamwerk aangewezen 


gebieden. Hier is maximale ruimte voor het ontwikkelen van de landbouwsector. 


 


Bestemmingsplan Buitengebied (9010) 


Het  bestemmingsplan voor het buitengebied vormt een uitvoeringskader voor het gemeentelijk beleid ten 


aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. 


 


In de uitgangspunten van het bestemmingsplan voor het buitengebied bestaan regels voor eenduidig beeld 


voor locaties en bouwregels voor vrijstaande bedrijfswoningen. Deze staan vermeld in hoofdstuk 1.4.  


(voorwaarden met betrekking tot de inrichting (Inrichtingsprincipes van de locatie) en Bouwregels). 


Geconcludeerd is dat de gewenste ontwikkeling van een vrijstaande bedrijfswoning in overeenstemming is 


met de uitgangspunten uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied (9010)’. 


 


Welstandsnota gemeente Dronten (2013) 


De gemeente Dronten heeft welstandsbeleid geformuleerd in de Welstandsnota 2013. Daarmee wil zij aan 


burgers duidelijkheid geven over de koers die de gemeente vaart met haar welstandstoezicht. 


 


Het belangrijkste onderdeel van de Welstandnota 2013 bestaat uit de welstandscriteria. 


 


Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de algemene‐ en de sneltoetscriteria. Tevens is er onderscheid in 


beeldbepalende‐ en niet beeldbepalende locaties. De welstandscriteria zijn hierop afgestemd. 


 


Het uitgangspunt voor het wijzigingsplan is dat aangesloten wordt bij het wensbeeld. Het uitgangspunt voor 


bouwplannen is dat de aanvraag Omgevingsvergunning voor onderdeel bouw vergezeld gaat van een 


definitief positief welstandsadvies. 


 


Archeologiebeleid gemeente Dronten 


De gemeente Dronten heeft archeologiebeleid, waarmee zij wil bereiken, dat: 


 bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische waarden, zodat deze  


     waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige generaties; 


 archeologische waarden meer worden ingezet ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en  


     cultuurbeleving. 
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Ten behoeve daarvan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwachtingen die binnen de 


gemeentegrenzen voorkomen zoveel mogelijk geïnventariseerd en op een Archeologische waarden‐ en 


verwachtingenkaart gevisualiseerd. Deze kaart is vertaald in een Archeologische beleidskaart en 


voorbeeldplanregels. De Archeologische beleidskaart dient te worden betrokken bij ruimtelijke plannen. 


 


De implementatie en effectuering van het gemeentelijk archeologiebeleid in het ruimtelijk beleid vindt dus 


via deze planvormen en vergunningen plaats. Het doel van het gemeentelijk archeologiebeleid is het 


behoud van belangrijke archeologische waarden, zonder daarbij andere belangen uit het oog te verliezen. 


 


Het beleid beperkt zich daarom tot archeologische terreinen waarvan de behoudenswaardigheid al is 


aangetoond en tot reële archeologische verwachtingen. 


 


Voor onderhavige locatie is een gematigde archeologische verwachting aangegeven. Dat betekent dat de 


geplande vrijstaande bedrijfswoning in een zone ligt met naar verwachting een gemiddelde dichtheid aan 


archeologische waarden waar naar verwachting de archeologisch relevante bodemlaag is aangetast. 


 


De beleidsdoelstelling voor deze categorie is archeologisch vooronderzoek om vast te stellen of er 


sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden, maar dan alleen in het geval van 


grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, dus op incidentele basis. 


De volgende vrijstellingscriteria zijn op deze categorie van toepassing: 


* oppervlakte plangebied tot 1,7 ha, en 


* diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte (in dit geval 40 cm). 


 


In onderhavige situatie wordt binnen de oppervlakte van 1,7 ha gebleven. De beoogde vrijstaande 


bedrijfswoning met garage wordt ongeveer 125 m2. De diepte blijft hierdoor buiten schot. Daarnaast geldt 


dat bestaande erven buiten de archeologisch waardevolle gebieden vallen, omdat hierop al verstoring 


plaatsvond. Daaruit vloeit voort dat het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek niet noodzakelijk is. 


 


Conclusie op basis van het gemeentelijk beleid 


Het voorgestelde project is in overeenstemming met het bestemmingsplan ‘Buitengebied (9010)’ 


van de gemeente Dronten en voldoet aan de voorwaarden die de gemeente aan vrijstaande 


bedrijfswoningen van agrarische bedrijven stelt. Het is daarmee in overeenstemming met het gemeentelijke 


beleid. 


4. OMGEVINGSASPECTEN 
 


Ontwikkelingen in het plangebied dienen binnen het overheidsbeleid tot stand te komen. Daarnaast moet 


ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Uitgangspunt voor het 


project is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. 


 


 In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden, vanwege de omgevingsaspecten, beschreven. 


 


4. 1. Vormvrije mer‐‐‐‐beoordeling 
 


In bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van ruimtelijke 


projecten projectmer‐plichtig of mer‐beoordelingsplichtige zijn. Omdat bedrijfswoningen bij agrarische 


bedrijven niet zijn opgenomen in de bijlagen van het Besluit m.e.r. is een mer‐(beoordelings)‐procedure 


niet noodzakelijk.  


 


In de in dit hoofdstuk volgende  paragrafen wordt nader ingegaan op de mogelijke milieugevolgen van het 


plan. 
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4. 2. Ecologie 
 


Bij elke ontwikkeling in de ruimte moet met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden 


met de Natuurbeschermingswet en de Flora‐ en faunawet 


. 


Onderscheid wordt daarbij gemaakt in gebiedsbescherming en bescherming van soorten. 


 


Gebiedsbescherming 


In relatie tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn aangewezen als 


onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 


2000‐gebied. 


 


De meest nabijgelegen Natura 2000‐gebieden betreffen het Ketelmeer & Vossemeer en de 


Veluwerandmeren, die op grote afstand (ca. 10 km) liggen. 


 


Het projectgebied en de directe omgeving van het projectgebied maken geen deel uit van de EHS.  


 


In relatie tot de aard en de omvang van de voorgestelde ontwikkeling en de afstand van het 


projectgebied tot beschermde gebieden, kan worden geconcludeerd dat dit project geen 


(significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft. 


 


 


Bescherming van soorten 


De bescherming van soorten is geregeld in de de Flora‐ en faunawet. Op grond 


van deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen), 


die in deze wet zijn aangewezen, verstoord worden.  


 


Onder voorwaarden is een ontheffing van de verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld 


staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode‐Lijst soorten zijn deze 


voorwaarden zeer streng en kan moeilijk ontheffing worden verkregen. 


 


De feitelijke fysieke ingreep in het projectgebied betreft de bouw van een vrijstaande bedrijfswoning met 


een garage (zie tekeningen in hoofdstuk 2.3)  en de aanleg van oppervlakteverharding (verharding naar de 


garage) op een locatie die momenteel in gebruik is als bedrijfserf. De te verwijderen beplanting (er groeit 


gazongras) is vanwege de productiefunctie niet interessant voor beschermde soorten. Eventueel aanwezige 


soorten hebben voldoende mogelijkheden om te vluchten of elders te foerageren. 


 


Er zijn geen broedvogels aanwezig en ook geen nesten van vogels. Conflicten met de  ‘Flora‐ en faunawet’ 


zijn er dan ook niet. Het uitvoeren van ecologisch onderzoek is niet nodig. Voor alle soorten is de algemene 


zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid 


krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving. 


 


4. 3. Cultuurhistorie 


 


In de ruimtelijke ordening  moet rekening worden gehouden met cultuurhistorie. Daarom moeten bij het 


opstellen van plannen cultuurhistorische waarden tijdig worden opgespoord. Het ‘Besluit ruimtelijke 


ordening (Bro)’ stelt specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Die houden in dat waar 


mogelijk cultuurhistorische waarden moeten worden behouden en/of versterkt. 


Cultuurhistorie is daarmee vaak een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 


 


Bij het aspect cultuurhistorie dient te worden ingegaan op de zichtbare cultuurhistorische waarden en het 


erfgoed dat onder de grond zit (archeologie). 
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Cultuurhistorische waarden 


Binnen het projectgebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. De structuur van het erf wijzigt 


niet door de bouw van de bedrijfswoning. De gewenste bedrijfswoning wordt op een verantwoorde manier 


ingepast in het landschap. Het is niet nodig om aanvullende eisen te stellen ten aanzien van de bescherming 


van cultuurhistorische waarden. 


 


Archeologie (erfgoed onder de grond) 


Ter bescherming van eventuele archeologische waarden in de bodem is de ‘Monumentenwet’ 


van toepassing. Kernpunt van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten 


intact moeten blijven. 


 


De archeologische waarden‐ en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat zien dat het plangebied 


ligt in archeologisch waardevol gebied 4.  


 


De beleidsdoelstelling voor dit gebied is het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek om vast te stellen 


of er sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden. Archeologisch vooronderzoek is 


daarbij alleen nodig in geval van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen.  


 


Er geldt een vrijstellingscriteria voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen.  


 


De vrijstellingscriteria die gelden voor categorie 4-gebieden zijn: 


- oppervlakte plangebied tot 1,7 ha; 


- diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte. 


 


Het gaat hierbij om een opsomming. Eerst wordt gekeken naar de oppervlakte van het plangebied. Blijft de 


oppervlakte binnen het 1e criterium dan is nader onderzoek overbodig. Valt de oppervlakte echter buiten 


het criterium dan dient gekeken te worden naar de diepte. Blijft deze binnen het criterium dan is nader 


onderzoek overbodig. Wanneer de diepte wel wordt overschreden is nader archeologisch onderzoek 


noodzakelijk. 


 


In onderhavige situatie wordt binnen de oppervlakte van 1,7 ha gebleven. De beoogde vrijstaande 


bedrijfswoning met garage wordt ongeveer 125 m2. De diepte blijft hierdoor buiten schot. Daarnaast geldt 


dat bestaande erven buiten de archeologisch waardevolle gebieden vallen, omdat hierop al verstoring 


plaatsvond. Het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek is niet noodzakelijk. 


4. 4. Water 


 


Vanwege het grote belang van het wateraspect wordt in de ruimtelijke ordening erg belangrijk gevonden. 


Waterschappen worden daarom al in een vroeg stadium betrokkenheid bij het opstellen van 


ruimtelijke plannen. Daarnaast vormt  de watertoets een verplicht onderdeel in  ruimtelijke procedures. 


. 


Proces van de watertoets 


Het plan is via de digitale watertoets bekend gemaakt bij waterschap Zuiderzeeland. De digitale watertoets 


is doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt de normale procedure. 


 


Uitgangspuntennotitie 


Op basis van de in de digitale watertoets gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied is een 


uitgangspuntennotitie gegenereerd. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor het plan relevante 


waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die 


wordt gebruikt bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de 


waterparagraaf in deze ruimtelijke onderbouwing. 
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Vooroverleg wateradvies 


Met de digitale watertoets is Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan. 


Hiermee is nog geen aanvraag voor een wateradvies gedaan. Aanvullend op de digitale watertoets, in het 


kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening 


is telefonisch contact opgenomen met dhr. Christiaan van der Heide van het Team Waterprocedures van 


Waterschap Zuiderzeeland. Hij gaf aan dat de “Uitgangspuntennotitie normale procedure” voor een groot 


deel kan worden overgenomen in deze ruimtelijke onderbouwing. De onderbouwing gaat vervolgens via de 


gemeente naar het waterschap in het kader van het wateradvies.  


 


Uitgangspuntennotitie normale procedure 


 


4.4.1. 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 zijnde waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid 


en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk 


procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit 


de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het 


wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.  


 


Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg in het kader van de watertoets. 


 


De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op 


basis van de drie waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'.  


 


4.4.2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf 


 


4.4.2.1. Thema veiligheid 


 


4.4.2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde 


 


Streefbeeld 


Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen 


Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. 


Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale 


ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen. 


2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde. Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks 


liggen. De binnendijkse 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 veiligheid van 


toepassing. 


 


4.4.2.2. Thema Voldoende Water 


 


4.4.2.2.1 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.  
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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 blijft behouden. 


 


Randvoorwaarde(n) wateroverlast 


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


ontwikkeling netto met 125 m
2
 toe.  


 


Omdat deze toename kleiner is aan 2500 m
2
, is geen compensatie noodzakelijk. 


 


4.4.2.2.2 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  


 


Er vindt met de beoogde ontwikkeling van een bedrijfswoning geen wijziging van het watersysteem plaats. 


 


4.4 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.  


 


Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er wordt in het plan geen 


gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Bij deze planontwikkeling zal geen 


grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen. 


 


4.4.2.3. 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. 


 


Het thema structuurdiversiteit is met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling n.v.t. omdat er geen 


ingrepen plaatsvinden die de structuurdiversiteit beïnvloeden. 
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4.4.2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit 


 


Streefbeeld 


Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) 


flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering 


voor. In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, 


zuiveren'. 


 


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 waterstaatswerkdirect geloosd worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals 


een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig. Lozingen op oppervlaktewater als 


gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn 


vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende 


materialen worden verboden door het waterschap. 


 


Aangezien er geen vuilwaterriolering is en de lozing kleiner dan 10 inwonerequivalenten zal voor het 


huishoudelijke afvalwater een septic tank volgens de ministeriële regeling worden aangeschaft. De 


overloop van de septictank zal worden aangesloten op het oppervlaktewater (de dichtst bijgelegen sloot).De 


plaats van de septictank wordt bij de bouw bepaald.  


 


Het hemelwater van het dak wordt direct geloosd op de sloot. Er worden geen uitlogende bouwmaterialen 


(zoals zinken dakgoten) gebruikt. 


 


4.4 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. 


 


Uitgangspunt(en) 


Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering 


wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. 


Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van 


bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater 


van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. 


 


Randvoorwaarde(n) 


Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. 


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


 


Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting 


open water. Het afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds 


aangeboden. 


 


Het afvalwater is van huishoudelijke aard. Er is geen vuilwaterriool nabij het plangebied. Het schone 


hemelwater van het dak komt in de sloot. Het huishoudelijke afvalwater gaat door een septic tank volgens 


de ministeriële regeling en komt vervolgens op de sloot. 


 


Bij de uitvoering van het project wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden die het waterschap 


stelt. 
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4. 5. Milieuzonering 
 


Voor een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen 


en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 


 


Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de 


VNG‐brochure ‘Bedrijven en milieuzonering (2009)’. De richtafstand is in de regel de afstand waarbij 


onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 


 


 


In de nabijheid is een fruitteeltbedrijf gevestigd (Professor Zuurlaan 5). 


Een fruitteeltbedrijf valt onder milieucategorie 2, waarbij een richtafstand van 30 meter geldt.  


 


De afstand tussen de erfgrens van het fruitteeltbedrijf en de geplande agrarische bedrijfswoning met garage 


aan de Professor Zuurlaan 5A bedraagt ca. 64 meter. Deze afstand is veel groter dan de richtafstand van 30 


meter. Daarom is er sprake is van een verantwoorde milieuzonering.  


 


4. 6. Bodem 
 


Voor de bouw van de gewenste bedrijfswoning met garage is het van belang dat de grond geschikt is voor 


de toekomstige functie wonen. Verdachte plaatsen moeten worden gesignaleerd vanuit een goede 


ruimtelijke ordening en indien  nodig moeten saneringsmaatregelen worden aangegeven en uitgevoerd. 


 


Op grond van de ’Wet bodembescherming’ mag niet gebouwd worden op verontreinigde grond. 


De bouw van de bedrijfswoning met garage  is voorzien op agrarische grond die altijd als 


zodanig is gebruikt. Als gevolg van deze functie zijn geen potentiële verontreinigingen 


ontstaan. Door de uitvoering van dit project treden dan ook geen risico’s voor de volksgezondheid op. In 


het kader van de aanvraag voor het bouwen is wel een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk en 


deze zal worden overlegt bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de bedrijfswoning met 


garage. 


4. 7. Geluid 


 


In de ‘Wet geluidhinder’ (Wgh) staat dat elke weg in principe een zone heeft waar aandacht moet worden 


besteed aan geluidhinder. Daarbij noemt de Wgh geluidsgevoelige functies (zoals woningen) en  


niet‐geluidsgevoelige functies. 


 


Het projectgebied ligt binnen de geluidszone van de Professor Zuurlaan. Dit project stelt een nieuwe 


geluidsgevoelige functie voor namelijk de bouw van een bedrijfswoning aan een perceel- c.q. 


kavelontsluitingsweg. 


 


Uit art. 74 Wgh vloeit voort dat in principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone, met uitzondering 


van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximum 


snelheid van 30 km/uur geldt. De zonebreedte is afhankelijk van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk) en 


het aantal rijstroken. Binnen de zones moet een akoestisch onderzoek worden verricht. De maximaal 


toelaatbare geluidsbelasting voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen bedraagt in 


die zone 48 dB (art. 82 Wgh). De geplande agrarische bedrijfswoning met garage ligt binnen de zone 


waarvoor een akoestisch onderzoek dient te worden verricht (15 meter uit de as van de weg). Uit het 


rapport blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB(A) wordt voldaan. Voor de 


nieuwbouw hoeft geen hogere waardeprocedure te worden doorlopen. Er ontstaan dan ook geen 


strijdigheden met de Wgh. Wat betreft geluid zijn er dan  ook geen belemmeringen voor dit project. 
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4. 8. Luchtkwaliteit 
 


Een onderdeel van de ‘Wet milieubeheer’ betreft de luchtkwaliteit. Deze wet is bedoeld om de negatieve 


effecten op de volksgezondheid aan te pakken vanwege te hoge niveaus van luchtverontreiniging.  


Een ander doel van de wet is om  mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks 


overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 


 


Er zijn in de gemeente Dronten geen knelpunten bekend voor wat betreft luchtkwaliteit. Dit plan betreft de 


realisatie van een bedrijfswoning met garage, die niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 


Er zijn dan ook geen belemmeringen voor dit project wat betreft luchtkwaliteit. 


 


4. 9. Externe veiligheid 
 


Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, 


de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is 


er wetgeving over ‘externe veiligheid’ om burgers niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. 


 


De normen voor externe veiligheid staan onder andere het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 


‘de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen’ en het ‘Besluit externe veiligheid 


buisleidingen’ (Bevb). 


 


Het externe veiligheidsbeleid gaat uit van de risicobenadering. Er wordt getoetst aan twee verschillende 


normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 


 


Voor wat betreft het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de provincie Flevoland bekeken. Hieruit 


blijkt dat het plangebied zich niet binnen het invloedsgebied van risicobronnen bevindt. Vanuit de externe 


veiligheid bestaan dus geen belemmeringen voor dit project. 


 


4. 10. Kabels, leidingen en zoneringen 
 


In of nabij het projectgebied waar de bedrijfswoning met garage is gepland zijn geen kabels of leidingen 


aanwezig die van invloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling.  


5. UITVOERBAARHEID 
 


Het is verplicht om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van  een project. Daarbij wordt onderscheid 


gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 


5. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 


Op grond van artikel 6.18 van het ‘Besluit omgevingsrecht (Bor)’ wordt de ontwikkeling voorgelegd aan de 


betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen gedurende een 


periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen 


van zienswijzen. Iedereen krijgt op deze wijze de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief 


kenbaar te maken. De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de 


besluitvorming bij de verlening van de omgevingsvergunning.  Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid 


voor beroep en hoger beroep. Deze bovenstaande procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van 


het project aan. 
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5. 2. Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 
 
Financiële haalbaarheid 


Het project is een particulier initiatief. De uitvoering van het project komt voor rekening van de aanvrager. Deze 


heeft hiervoor de noodzakelijke financiële middelen. 


 


Grondexploitatie 


Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële haalbaarheid en het bieden van 


meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het geval van 


een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden. 


  


In dit bestemmingsplan wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Het betreft 


namelijk een bouwplan “voor de bouw van één of meer woningen”. In dergelijke gevallen dient een 


grondexploitatieplan opgesteld te worden tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is.  


In dit plan is het kostenverhaal geregeld in een anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de 


initiatiefnemer. Hierin is onder andere het planschadeverhaal geregeld. Verder worden de plankosten via leges 


op de initiatiefnemer verhaald. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en wordt van het vaststellen 


van een exploitatieplan afgezien. 


6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 


Aanleiding 


Deze ruimtelijke onderbouwing heeft als doel voor de gemeente om een afweging te maken voor het 


verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaande bedrijfswoning met garage verhardingen 


(toegang naar de woning en oprit garage)op het perceel Professor Zuurlaan 5A via  een 


projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 ld 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 


omgevingsrecht (Wabo). 


 


Afweging 


Het project is in overeenstemming met de inrichtingsprincipes van het bestemmingsplan voor het 


buitengebied. Het project is daarbij in overeenstemming met de van toepassing zijnde 


beleidsuitgangspunten op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt 


geen conflicten met de overige van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving. 


 


Conclusie 


Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 


ordening. 
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gevels : metselwerk, rood genuanceerd type RG058
boei en goten : hout, crèmewit RAL 9001
kozijnen : hout (Dark Red Meranti), crèmewit RAL 9001
ramen en deuren : hout (Dark Red Meranti), crèmewit RAL 9001
raamdorpels : keramisch, zwart verglaasd
dakbedekking (hellend dak) : betonpan, zwart, type Longlife
dakbedekking (vlak dak) : EPDM, zwart
hemelwaterafvoer : PVC, wit


MATERIALEN-  EN KLEURENSCHEMA


= kalkzandsteen, dikte volgens tekening
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= isolatie, dikte volgens tekening


= metselwerk, dikte volgens tekening
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RENVOOI
-   Het bouwen geschied overeenkomstig de eisen van het
    Bouwbesluit 2012.
-   Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingskonstrukties
    (buitenwanden, begane grondvloer, dak) liggen op of boven de
    de grenswaarden als aangegeven in Staatsblad 342 d.d.
    8 september 2014.
-   De luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-
    ruimte en badruimte wordt gerealiseerd conform Bouwbesluit
    hoofdstuk 3, afdeling 3.6 en NEN 1087 en NPR 1088.
-   Ventilatie rooster (indien van toepassing) zijn zelfregelend en
    hebben en capaciteit zoals aangegeven in de ventilatiebalans-
    berekening.
-   Glas in uitwendige scheidingsconstructies wordt uitgevoerd als
    dubbele isolerende beglazing, HR++ (U=1,1 W/m²K).
-   Geluidwering uitwendige scheidingskonstructies (buitenwanden
    en dak, grenzend aan een verblijfsgebied) min. 20 dB(A)
    voldoet aan Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.1.
-   Isolatie-index voor lucht- en contactgeluid tussen in een
    woning gelegen verblijfsruimten is tenminste gelijk aan -32 DB
    voldoet aan Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.4.
-   De opstelplaatsen voor een aanrecht, kooktoestel, verwarmings-
    toestel, warmwatertoestel voldoen aan Bouwbesluit hoofdstuk 4,
    afdeling 4.7.
-   Aansluitvoorzieningen op distributienet voor elektriciteit en gas
    voldoet aan Bouwbesluit hoofdstuk 6, afdeling 6.2.
-   Aansluitvoorzieningen op distributienet voor drink- en warm-
    water voldoet aan Bouwbesluit hoofdstuk 6, afdeling 6.3.
-   Voorziening voor elektriciteit voldoet aan Bouwbesluit
    hoofdstuk 6, afdeling 6.2 aan NEN 1010.
-   Voorziening voor gas voldoet aan Bouwbesluit hoofdstuk 6,
    afdeling 6.2 aan NEN 1078.
-   Voorziening voor drinkwater en warm water voldoet aan
    Bouwbesluit hoofdstuk 6 afdeling 6.3 aan NEN 1006.
-   De voordeur, bergingsdeur, deuren naar verblijfsgebieden en
    toilet- en badruimte voldoen aan Bouwbesluit hoofdstuk 4,
    afdeling 4.4 en hebben een vrije doorgang van 850x2300mm.
-   De scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde
    die grenst aan die ruimte, tot 1 meter boven de vloer van die
    ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die
    gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg(m².s½) en op geen enkele
    plaats groter dan 0,02 kg(m².s½).
-   Toilet- en badruimtes worden voorzien van tegelwerk: toilet
    1500mm + vloer en badruimtes 2600mm + vloer.
-   Kozijnen, ramen en deur die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
    voor inbraak worden uitgevoerd volgens NEN 5096 en hebben
    een bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan weerstands-
    klasse 2, conform Bouwbesluit hoofdstuk 2, afdeling 2.15.
-   Plaats en afmetingen van alle constructieve onderdelen conform
    opgave constructeur. De hoofddraagconstructie bezit een mate
    van brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van 60
    minuten, conform Bouwbesluit hoofdstuk 2, afdeling 2.2.
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1.  Opdrachtgever 
Naam : De heer en mevrouw Engwerda 
Adres : Professor Zuurlaan 5A 
Postcode en plaats : 8256 PD Biddinghuizen 
Telefoonnummer : 06-22013361  
Contactpersoon : De heer en mevrouw Engwerda 


 
2.  Aannemer 


Naam : Groothuis Bouw B.V. 
Adres : Titaniumweg 10 
Postcode en plaats : 8304 BR 
Plaats : Emmeloord 
Telefoonnummer : 0527-624370 
Faxnummer : 0527-610552 
Uitvoerder : A. Meuleman 
Telefoonnummer : 06-43353391 


 
3.  Projectgegevens 


Klantnaam / project : De heer en mevrouw Engwerda 
Bouwplan :  
Kavel :  
Bouwadres : Professor Zuurlaan 
Bouwplaats : Biddinghuizen 
Gemeente : Gemeente Dronten 


 


4.  Bouwproces Korte omschrijving van de bouwmethodiek met aandacht voor: 


         


 Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemaling, steiger, stut,stempelwerk; 


 Metselwerk met steiger 


   


         


 Fundering: 


 prefab op palen gemonteerd met kraan 


   


         


 Vloeren: 


 kanaalplaatvloer (evt. geisoleerd) met kraan gelegd 


   


         


 Wanden: 


 BG kalkzandsteen: binnen met lijmkraan; buitenmetselwerk 


 BG binnenwandenYtongpanelen met tilvoorziening 


 VERD hsb-wanden binnen; binnenwandenYtongpanelen met tilvoorziening 


         


 Daken: 


 prefab elementen met kraan gelegd 
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5.  Werktijden 


van 7:00 tot 17:00 uur 


  


 
6.  Materieel 


Wij maken gebruik van een kraan. 


Er zijn ca 2 dagen dat er een kraan op de bouw aanwezig is. 
Dan houdt er iemand toezicht. Uitgangspunt is dat de kraan op eigen terrein 'draait' 
Zie bijgaande bouwplaatsinrichting. 


 
7.  Heiwerkzaamheden 


Wij maken gebruik van een hei/boorstelling die op draglineschoten staat. 


  


 
8.  Opslag materiaal/materieel 


Er staan 2 zeecontainers op de kavel: 
1 water + aggregaat en 1 materieel + materiaal 


 Wij slaan geen materialen/materieel op in de openbare ruimten. 


 
9.  Overige maatregelen 
 
Maatregelen ter voorkoming van gevaar door bijvoorbeeld: 
 


 Vallende delen: 


 Bouwhelmen/trapgaten dichtleggen/veiligheidsmaatregelen mbt pannenleggen/  


 veiligheidskettingen gebruiken 


         


 Lawaai / Trillingen: 


 Aggregaat: Deur dichthouden van de zeecontainer 


   


         


 Afval: 


 wordt gescheiden 


   


         


 Anders, nl: 
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10.  Tekeningen van de bouwplaatsinrichting: 
 
Hierop kunnen aangegeven staan: 
 


de situering van het bouwwerk met omliggende terrein cq bebouwing; 


de grenzen van het bouwterrein; 


de plaats van de bouwborden; 


de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein; 


de opstelplaats van het materiaal/materieel; 


de plaats van de laad- en loszones; 


de aan- en afvoerwegen; 


de plaats van de bouwketen; 


de opstelplaats van de bouwkraan en de hijszones 


de plaats van de afvalcontainers; 


de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen. 


 
Ruimte voor aantekeningen: 
 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


 
 


Opgesteld en ondertekend door: 
 


 Plaats: Emmeloord 


 


P. Bakker 
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Gemeente Dronten
Mevrouw E. Tichelaar
Postbus 100
8250 AC  DRONTEN


Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
1-6-2016 - 130794/HZ_ADV_EXP-47442


Onderwerp:
Beoordeling akoestisch rapport Professor Zuurlaan 5A te Biddinghuizen


Geachte mevrouw Tichelaar,


Voor de bouw van een nieuwe woning aan de Professor Zuurlaan 5A wordt een ruimtelijk 
besluit voorbereid. Vanwege de projectie van het bouwvlak binnen de wettelijke zone van 
de Professor Zuurlaan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. U heeft mij gevraagd om 
het akoestisch onderzoek te beoordelen.


Hieronder leest u mijn advies en een toelichting naar aanleiding van uw verzoek. 


Advies
Ik adviseer u om het akoestisch onderzoek te betrekken in de procedure ten behoeve 
van het ruimtelijk besluit. Het uitgevoerde akoestisch onderzoek voldoet aan de gestelde 
eisen. De geluidbelasting op de woning voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder. 


Toelichting
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode 1. De 
situatie valt binnen het toepassingsbereik van deze (vereenvoudigde) methode. De 
gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan verkeerstellingen van de gemeente 
Dronten en zijn op een juiste wijze gehanteerd voor het onderzoek. Uit het onderzoek 
blijkt dat op de toekomstige woning een geluidbelasting optreedt van 47 dB(A). Hiermee 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). Er is geen hogere waarde 
procedure nodig. 







kenmerk pagina 2
111320/HZ_ADVIES-44796


Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer G. Tekeli, via 
telefoonnummer: 06 - 226 696 95 of e-mailadres: g.tekeli@ofgv.nl.


Hoogachtend,


mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



mailto:g.tekeli@ofgv.nl
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Groothuisbouw BV - Engwerda
1671 0,39


Algemene gegevens


projectomschrijving Engwerda


variant 1671


straat / huisnummer / toevoeging Professor Zuurlaan 5A


postcode / plaats Biddinghuizen


bouwjaar 2016


categorie Energieprestatie Woningbouw


aantal woningbouw-eenheden in berekening 1


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 14-07-2016


opmerkingen


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]


verwarmde zone Woning traditioneel, gemengd zwaar 156,80


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja


lengte van het gebouw 12,77 m


breedte van het gebouw 7,48 m


hoogte van het gebouw 8,64 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]


Woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,45


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.


Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 85,7 m²


vloer kanaalplaat … 85,65 3,50
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Transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


gevel voor - buitenlucht, NW - 24,1 m² - 90°
gevel 350mm spouw 19,01 4,52 minimale belem.


kozijn 040 (1 stuks) 1,71 1,36 0,60 nee minimale belem.


kozijn 039 (1 stuks) 1,71 1,33 0,60 nee minimale belem.


kozijn 041 (1 stuks) 1,71 1,36 0,60 nee minimale belem.


gevel rechts - buitenlucht, ZW - 43,0 m² - 90°
gevel 350mm spouw 38,84 4,52 minimale belem.


kozijn 029 (1 stuks) 2,42 1,16 0,00 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h < 2,5 m


kozijn 039 (1 stuks) 1,71 1,33 0,60 nee minimale belem.


gevel achter - buitenlucht, ZO - 24,1 m² - 90°
gevel 350mm spouw 16,50 4,52 minimale belem.


kozijn 016 (1 stuks) 5,93 1,61 0,60 nee minimale belem.


kozijn 039 (1 stuks) 1,71 1,33 0,60 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h < 2,5 m


gevel links - buitenlucht, NO - 43,0 m² - 90°
gevel 350mm spouw 39,55 4,52 minimale belem.


kozijn 039 (1 stuks) 1,71 1,33 0,60 nee minimale belem.


kozijn 041 (1 stuks) 1,71 1,36 0,60 nee minimale belem.


gevel top voor - buitenlucht, NW - 15,3 m² - 90°
topgevel metselwerk 12,31 4,75 minimale belem.


kozijn 505 (1 stuks) 1,47 1,36 0,60 nee minimale belem.


kozijn 504 (1 stuks) 1,47 1,36 0,60 nee minimale belem.


gevel top achter - buitenlucht, ZO - 15,3 m² - 90°
topgevel metselwerk 12,31 4,75 minimale belem.


kozijn 505 (1 stuks) 1,47 1,36 0,60 nee minimale belem.


kozijn 504 (1 stuks) 1,47 1,36 0,60 nee minimale belem.


dak rechts - buitenlucht, ZW - 67,4 m² - 53°
dak woning 66,33 6,09 minimale belem.


dakraam 780x1400 (1 stuks) 1,09 1,30 0,60 nee minimale belem.


dak links - buitenlucht, NO - 67,4 m² - 53°
dak woning 67,42 6,09 minimale belem.


binnenwand - sterk geventileerd, wand - 10,6 m²


gevel garage-woonkamer 8,17 4,77


kozijn in binnenwa… 2,43 1,16 0,00 nee


Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 85,7 m²


omtrek vloer (excl. peilkozijnen) 33,19 0,219 103.2.0.05 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


peilkozijnen 4,51 0,255 102.0.3.04 nee


gevel voor - buitenlucht, NW - 24,1 m² - 90°
bovendorpel 3,03 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 3,03 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 10,13 0,033 Kingspan Insulation… nee


buitenhoek 7,12 0,046 Kingspan Insulation… nee


gevel rechts - buitenlucht, ZW - 43,0 m² - 90°
bovendorpel 2,07 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 1,01 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 8,26 0,033 Kingspan Insulation… nee


gevel achter - buitenlucht, ZO - 24,1 m² - 90°
bovendorpel 3,48 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 1,01 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 8,26 0,033 Kingspan Insulation… nee


buitenhoek 7,12 0,046 Kingspan Insulation… nee


gevel links - buitenlucht, NO - 43,0 m² - 90°
bovendorpel 2,02 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 2,02 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 6,76 0,033 Kingspan Insulation… nee


gevel top voor - buitenlucht, NW - 15,3 m² - 90°
bovendorpel 2,02 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 2,02 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 5,81 0,033 Kingspan Insulation… nee


schuin dak-gevel 11,27 0,067 Kingspan Insulation… nee


gevel top achter - buitenlucht, ZO - 15,3 m² - 90°
bovendorpel 2,02 0,095 301.0.1.01.T1 nee


onderdorpel 2,02 0,038 Kingspan Insulation… nee


stijlen 5,81 0,033 Kingspan Insulation… nee


schuin dak-gevel 11,27 0,067 Kingspan Insulation… nee


dak rechts - buitenlucht, ZW - 67,4 m² - 53°
dakvoet 13,47 0,014 Kingspan Insulation… nee


nok 13,47 0,033 404.4.0.02 nee


dakraam boven 0,78 0,071 431.4.0.01 nee


dakraam onder 2,80 0,074 433.4.0.01 nee


dakraam zij 0,78 0,110 432.4.0.01 nee


dak links - buitenlucht, NO - 67,4 m² - 53°
dakvoet 13,47 0,014 Kingspan Insulation… nee


binnenwand - sterk geventileerd, wand - 10,6 m²


bovendorpel 0,98 0,095 301.0.1.01.T1 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


stijlen 4,77 0,033 Kingspan Insulation… nee


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m


omtrek van het vloerveld (P) 37,70 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m


gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m


kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,67 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,00 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W


grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m


Verwarming- en warmtapwatersystemen


verwarming/warmtapwater 1


Opwekking


type opwekker hybride warmtepomp / HR-ketel


bron warmtepomp buitenlucht


toestel - hybride warmtepomp Techneco ELGA


temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur sup ≤ 35°


toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)


toestel - voor bijstook Intergas Kombi Kompakt HReco 36


aantal hybride warmtepompen 1


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 120 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 27.694 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 27.694 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 13.037 MJ


opwekkingsrendement verwarming - hybride WP (ηH;gen) 5,050


energiefractie verwarming – hybride warmtepomp (FH;gen) 0,99


opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel (ηH;gen) 0,950


opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,900


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee
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distributierendement (ηH;dis) 1,000


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair


inwendige diameter leiding naar aanrecht > 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,673


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig ja


hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


Aangesloten rekenzones


Woning


Ventilatie


ventilatie 1


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant Orcon C4a MVS-15 systeem met één CO2 sensor + ZR-
roosters Δp ≤ 1 Pa


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,62


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepompboiler(s) in gebouw nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren


totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 22,00 W (1 units)


reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f
regfan)


0,336


totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 7,392 W


Aangesloten rekenzones


Woning


Engwerda Xander de Vries, Groothuisbouw BV


Uniec v2.2.8 Pagina 5/18 Printdatum: 14-7-2016 14:25







Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 14.217 MJ


hulpenergie    177 MJ


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 14.486 MJ


hulpenergie    0 MJ


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ


hulpenergie    0 MJ


zomercomfort ESC;P 1.390 MJ


ventilatoren EV;P 597 MJ


verlichting EL;P 7.225 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 156,80 m²


totale verliesoppervlakte Als 370,12 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)


gebouwgebonden installaties    422 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties    2.524 kWh


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    4.395 kWh


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh


geëxporteerde electriciteit    0 kWh


TOTAAL    6.920 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 2.176 kg
  
Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 243 MJ/m²


karakteristiek energiegebruik EPtot 38.092 MJ


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 39.190 MJ


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,389 -


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -
  
BENG indicatoren


energiebehoefte   51,9 kWh/m²


primair energiegebruik   54,7 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie   42 %


Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
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gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Overdijk Bestemmingsplan- en Milieuadvies  
t.a.v. dhr. S. Overdijk 
Wierumerwei 6  
9144 CW  HANTUMHUIZEN 
 
 
 
 
Groningen, 19 mei 2016 
 
 
Onze referentie : 21610124.B01 
 
Betreft : Resultaten berekening geluidbelasting nieuwbouwwo-


ning Professor Zuurlaan 5a te Dronten 
 
Behandeld door : J. Dijkstra 
 
 
 
 
Geachte heer Overdijk , 
 
Bijgaand ontvangt u de resultaten van de berekende geluidbelasting vanwe-
ge wegverkeerlawaai invallend op de nieuw te bouwen woning aan de Pro-
fessor Zuurlaan 5a te Dronten. 
 
De nieuwbouwwoning wordt opgetrokken in metselwerk. De goothoogte 
bedraagt circa 3 m en de nokhoogte circa 8,6 m. Geluidgevoelige vertrek-
ken (woonkamer/keuken en slaapkamers) worden gerealiseerd op de begane 
grond en de eerste verdieping. De voorgevel van de nieuw te bouwen wo-
ning is geprojecteerd op een afstand van circa 22 m uit de wegas van de 
Professor Zuurlaan. 
 
Verkeersgegevens 
 
Van de gemeente Dronten zijn verkeersgegevens ontvangen. De verkeers-
gegevens (teldata van september 2015) hebben betrekking op de Zeebies-
weg. Een overzicht is gegeven in bijlage 1. Door de gemeente is aangege-
ven dat de Zeebiesweg net iets drukker is dan de Professor Zuurlaan. Dit 
geldt zeker voor de verkeerssituatie ter plaatse van de nieuwbouwwoning, 
omdat deze woning is geprojecteerd aan een ‘aftakking’ van de Professor 
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Zuurlaan en er ter plaatse vooral sprake is van bestemmingsverkeer. De 
telgegevens van de Zeebiesweg zijn gebruikt als ‘input’ voor het berekenen 
van de geluidbelasting op de nieuwbouw. Feitelijk betreft het daarmee een 
‘worst-case’-berekening, waarbij in de praktijk mag worden verwacht dat 
de geluidbelasting lager is. 
 


 
Voor het bepalen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de gemiddel-
de weekdagintensiteit. Tabel 1 geeft een overzicht van de gehanteerde ver-
keersintensiteit. 
 
Tabel 1: Verkeersintensiteit (weekdaggemiddelde) 
Voertuigcategorie Aantal per beoordelingsperiode en tel-/prognosejaar 
 dag avond nacht 
 2015 2026 2015 2026 2015 2026 
licht 372 439 49 58 16 19 
middelzwaar 10 12 1 2 1 2 
zwaar 18 22 3 4 1 2 
 
Berekening geluidbelasting 
 
De berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitge-
voerd volgens de Standaard Rekenmethode 1 als beschreven in bijlage III 
(wegverkeer) van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het rekenprogramma BOA versie 4.6.0 van DirActivi-
ty software.  
 
De aangehouden beoordelingshoogte bedraagt respectievelijk ho = 1,5 m en 
ho = 5,0 m ten opzichte van het omliggende maaiveld. De toegestane rij-
snelheid ter plaatse bedraagt 80 km/uur. Het wegdek is voorzien van stan-
daard fijn asfalt (referentiewegdek DAB). De nieuw te bouwen woning ligt 
in het buitengebied van de gemeente Dronten. Aan de overzijde van de weg 
liggen landerijen. De ingevoerde objectfractie bedraagt 0%. Het tussen de 
weg en de nieuw te bouwen woning liggende bodemgebied is als groten-
deels absorberend ingevoerd (bodemfactor 80%). 
 
Resultaten en beoordeling 
 
De geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden als vastgelegd in de 
Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde bedraagt Lden = 48 dB.  
 


De berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuw
te bouwen woning is uitgevoerd voor het prognosejaar 2026. Voor de
autonome groei van het verkeer is aanvullend rekening gehouden met een
toename van de intensiteit van 1,5% per jaar.
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In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of 
meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het in de toekomst 
stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld 
in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ en bedraagt 
in voorliggende situatie 2 dB. 
 
De invoergegevens en berekeningsresultaten zijn gegeven in respectievelijk 
bijlage 2.1 (beoordelingshoogte ho = 1,5 m) en bijlage 2.2 (beoordelings-
hoogte ho = 5 m). Uit de resultaten volgt dat de berekende geluidbelasting 
vanwege het wegverkeer over de Professor Zuurlaan, inclusief 2 dB aftrek 
conform art. 110g van de Wet geluidhinder, ten hoogste Lden = 47 dB be-
draagt voor het prognosejaar 2026. 
 
Aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB(A) wordt voldaan. Voor de 
nieuwbouw hoeft geen hogere waardeprocedure te worden doorlopen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
WNP raadgevende ingenieurs 
 
 
 
 
ing. L.F.A. Theuws 







  


 
BIJLAGEN 
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