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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Rivierduinweg 8 te Swiferterbant exploiteert Boudeling V.O.F., verder te noemen ‘initiatiefnemer’, 

een akkerbouwbedrijf met een omvang van 300 hectare. Op het perceel is onvoldoende schuurruimte 

aanwezig om alle akkerbouwproducten en benodigde machines en werktuigen op te slaan. Om deze 

reden wordt al vele jaren extra opslagruimte bij de overburen en op het industrieterrein van Swifterbant 

bij gehuurd. Deze situatie is door omstandigheden zo ontstaan, maar is logistiek gezien erg inefficiënt. 

Vrijwel alle machines en werktuigen staan bijvoorbeeld op het industrieterrein van Swifterbant en dat 

vraagt in het akkerbouwseizoen om veel extra transportbewegingen en tijd ten opzichte van wanneer de 

opslagruimte op het eigen erf aanwezig zou zijn. De locatie op het industrieterrein van Swifterbant wordt 

per jaar gehuurd en het is zeer waarschijnlijk dat deze huur binnen afzienbare tijd wordt opgezegd door 

de eigenaar. Dit in verband met de asbestopgave die dit gebouw kent en met de beoogde plannen tot 

herontwikkeling van het terrein. Initiatiefnemer wenst daarom nieuwe opslagruimte voor 

akkerbouwproducten en machines en werktuigen op het eigen erf te realiseren. Deze nieuwe gebouwen 

moeten aan de zuidzijde van het bestaande erf komen. Op die plek is echter geen bedrijfskavel of 

zoekgebied aanwezig en dus kunnen de gebouwen niet bij recht gebouwd worden. Het zoekgebied is ten 

noorden van het bestaande erf (en bouwkavel geprojecteerd). Het realiseren van de beoogde bebouwing 

in dit gebied is bedrijfstechnisch onlogisch. Zo is het van belang dat eenvoudig van de bestaande naar de 

nieuwe bebouwing gereden en gelopen kan worden. Aangezien de schuren geen deuren aan de 

noordzijde hebben en, qua opslagfaciliteiten, zo zijn ingericht dat deze er ook niet in gemaakt kunnen 

worden is dat al de eerste beperking. De tweede beperking is dat er vanuit de bedrijfswoning geen zicht 

op de activiteiten op het erf aldaar kan zijn en tot slot dient er een geheel nieuwe infrastructuur 

aangelegd te worden die aan de zuidzijde al aanwezig is. Om die redenen is besloten het zoekgebied te 

verplaatsen middels een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid (conform artikel 3.6, lid 1, sub a Wet 

ruimtelijke ordening).  
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1.2 Begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Dronten, op circa 1,3 kilometer ten 

noordwesten van de plaats Swifterbant. Ten oosten van het perceel is de N711 (Kamperhoekweg) 

gelegen. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Dronten, sectie H, nummers 554 en 813. Hieronder 

is de locatie weergegeven, op de volgende pagina is begrenzing van het plangebied indicatief aangegeven.  

 

 
Figuur 1: luchtfoto Rivierduinweg 8 (rood omkaderd) 
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Figuur 2: luchtfoto met plangebied (indicatief) 

 

De gronden in de omgeving van het plangebied worden voornamelijk gebruikt voor agrarisch activiteiten 

(akkerbouw). De dichtstbijzijnde woning van derden betreft Rivierduinweg 7, deze ligt aan de overzijde 

van de weg. Schuin tegenover het perceel (oost, zuidoost) ligt een gebied met een sportbestemming, 

zijnde een shortgolfterrein, dit is Rivierduinweg 9. Het hoofdgebouw van dit terrein ligt op circa 140 meter 

van het plangebied.  

 

1.3 Bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het op 5 oktober 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 

Dronten (D4000)”.  

 

 
Figuur 3: uitsnede plankaart bestemmingsplan “Buitengebied Dronten (D4000)” 
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1.3.1 Strijdigheid met het geldende bestemmingsplan 

De beoogde locatie van de nieuwbouw heeft niet de aanduiding ‘bouwkavel’ of ‘zoekgebied’. Derhalve 

kan er niet bij recht, of middels afwijkingsbevoegdheid, een omgevingsvergunning worden afgegeven 

voor de bouw van bedrijfsgebouwen. Hoofdstuk 3.3.2 gaat hier verder op in.  

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 vormde de inleiding op het plan. In hoofdstuk 2 worden de huidige en toekomstige situatie 

beschreven. De beleidsmatige onderbouwing van het plan wordt in hoofdstuk 3 gegeven. In hoofdstuk 4 

wordt het plan getoetst aan wetgeving aangaande aspecten zoals bodem, archeologie en dergelijke. In 

hoofdstuk 5 wordt de juridische beschrijving gegeven en in het zesde en laatste hoofdstuk volgt de 

economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan. 



 

6 
 

2. Huidige en toekomstige situatie 
 

2.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie bestaat het gebouwenensemble uit een bedrijfswoning en 5 

akkerbouwbewaarloodsen waarvan een deel als sorteerruimte gebruikt wordt. De huidige bedrijfsvoering, 

akkerbouwactiviteiten, vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.  

 

Het erf heeft een tweetal erftoegangen aan de oostzijde van het perceel op de Rivierduinweg. Aan- en 

afvoerbewegingen zijn in de huidige en toekomstige situatie zowel noord als zuid georiënteerd in de 

richting van de provinciale wegen en snelweg (A6). Om het perceel heen zijn watergangen gelegen. De 

zuidelijke watergang is bestemd als kavelsloot. Op de voorzijde van deze toelichting is een luchtfoto van 

de huidige situatie weergegeven. Hieronder de getekende situatieschets.  

 

 
Figuur 4: situatieschets bestaande situatie (Bron: bouwtekeningen HediBouw) 
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2.2 Toekomstige situatie 

 

2.2.1 Bouwplan 

In de toekomstige situatie zal er een nieuwe schuur gebouwd worden aansluitend aan de bestaande 

verharding van het erf. De kavelsloot dient hiervoor omgelegd te worden. De  nieuw te bouwen schuur zal 

deels gebruikt gaan worden als werktuigenberging (1.492 m2) en deels als bewaring (1.803 m2). Daarnaast 

wordt er nog een kantoorgebouwtje gerealiseerd van 60 m2 waar initiatiefnemer bedrijfsadviseurs en 

dergelijke kan ontvangen, waar de administratie gedaan kan worden en gegevens van de eveneens aan te 

leggen weegbrug uit te lezen. In verband met de aan te leggen weegbrug krijgt het gebouw ook een luifel 

van 484 m2. Aan de zuidzijde van de huidige erfverharding staat een transformatorhuisje. Deze staat de 

toekomstige bedrijfsvoering in de weg en daarom wordt deze naar de oostzijde verplaatst. Aan de 

achterzijde van de nieuw te bouwen schuur komt verharding waar akkerbouwproducten worden 

opgeslagen tijdens het oogstseizoen, deze oppervlakte beslaat 420 m2. Dit betreffen akkerbouwproducten 

die niet geconditioneerd hoeven worden opgeslagen, zoals suikerbieten of consumptieaardappelen die 

snel worden afgevoerd. De totale verharding neemt met circa 3.783 m2 toe.  

 

  
Figuur 5: situatieschets beoogde situatie (Bron: bouwtekeningen HediBouw)  
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2.2.2. Landschappelijke inpassing 

Bij de beoogde uitbreiding van de bedrijfskavel blijft sprake van een compact erf. De nieuwe bebouwing 

sluit qua vormgeving en maatvoering aan op de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen. Er ontstaat een 

logische nieuwe opzet van het agrarische bouwblok die ruimtelijk goed is in te passen.  

 

Het perceel is thans al voorzien van een landschappelijke inpassing, de huidige bomenrij aan de zuidzijde 

zal wijken in verband met de bouw van de nieuwe schuur. Een van de voorwaarden voor het toepassen 

van de wijzigingsbevoegdheid is het zorgen voor een landschappelijke inpassing. Landschapsbeheer 

Flevoland heeft voor de verschillende landschappen beplantingsvoorstellen opgesteld voor boerenerven 

in gemeente Dronten. Hieronder wordt het beplantingsschema weergegeven zoals wordt voorgeschreven 

voor kleigronden in Swifterbant. Bij de positionering van de nieuwe erfsingelbeplanting is rekening 

gehouden met de breedte van de veldspuit. Deze heeft een breedte van 48 meter. Het land wordt over de 

lengte bewerkt en door de nieuwe erfsingel zo aan te leggen kan men volledige spuitbanen maken. De 

volledige visualisatie van de landschappelijke inpassing is als bijlage 1 bij deze toelichting gevoegd. Het 

realiseren van de landschappelijke inpassing is gewaarborgd door het opnemen van een voorwaardelijke 

verplichting in de planregels van dit wijzigingsplan.  

 

 
Figuur 6: beplantingsschema  
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2.2.3 Bedrijfsvoering  

Initiatiefnemer exploiteert een akkerbouwbedrijf met een oppervlakte van 300 hectare. Men is 

gespecialiseerd in pootgoed voor aardappelen. Men teelt 100 hectare pootaardappelen. Daarnaast teelt 

men 70 hectare granen, 50 hectare uien, 36 hectare suikerbieten, 20 hectare consumptieaardappelen, 10 

hectare specialistische knolselderij en 14 hectare overig.  

Voor het bewerken van het land, het zaaien en oogsten van akkerbouwproducten is een verscheidenheid 

aan machines en werktuigen aanwezig, zoals tractoren, zelfrijdende aardappelrooiers, -spuitmachines, 

kiepkaren, ploegen, etc.  

Een deel van de oogst wordt geconditioneerd opgeslagen, bijvoorbeeld circa 6- tot 8.000 ton uien in 

kuubskisten, 6- tot 8.000 ton aardappelen en bijvoorbeeld de knolselderij. Suikerbieten hoeven niet 

geconditioneerd te worden opgeslagen, deze worden na de oogst los gestort -in afwachting van afvoer- 

op de verhardingen op het achtererf. In bestaande schuur sorteert men het pootgoed, daarvoor is 

specialistische aparatuur aanwezig. Gedurende het jaar wordt het geoogst product opgehaald door de 

afnemers. Initiatiefnemer heeft 3 medewerkers in vaste dienst en huurt daarnaast jaarlijks circa 22 

flexibele arbeidskrachten in. Door de bouw van de nieuwe schuur zijn er een aantal verbeteringen in het 

bedrijfsproces: 

• efficiëntie qua vervoersbewegingen, er hoeft niet meer met materieel heen en weer gereden te 

worden tussen de hoofd- en de huurlocaties; 

• beter zicht op uitlevering van producten, op dit moment kan initiatiefnemer op elk moment van 

de dag gebeld worden door afnemers die product op een van de huurlocaties komt ophalen, 

waarna initiatiefnemer daarheen moet. Dit vergt veel tijd; 

• betere geconditioneerde opslag. Op de huurlocaties is sprake van verouderde en slecht 

geïsoleerde gebouwen. De nieuw te bouwen schuur wordt goed geïsoleerd gebouwd en voorzien 

van de nieuwste conditioneringstechnieken. Dit is beter voor het product dat opgeslagen wordt 

en vele malen energiezuiniger wat beter voor het milieu is, maar ook een aanzienlijke 

kostenbesparing oplevert.  

 

 
Figuur 7: Opslag uien 
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3. Beleidskader 
 

In dit hoofdstuk wordt het actuele algemene ruimtelijke beleidskader voor het betreffende plangebied 

behandeld. Zowel het nationaal, provinciaal als het gemeentelijk beleid komt aan de orde.  

 

3.1 Nationaal beleid 

Relevant zijn de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uitspraken van het kabinet 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal 

niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Het gaat onder meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, 

Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en 

hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen. 

 

Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Natuurnetwerk Nederland (NNN)1 en bij 

de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via 

provinciaal medebewind. Ten aanzien van de begrenzing van de NNN is bepaald dat niet het rijk, maar de 

provincies die grenzen (nader) bepalen. 

 

Vanuit het rijk wordt een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte bevorderd. Hiervoor is de 'ladder 

voor duurzame verstedelijking' bij stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, detailhandel en overige 

stedelijke voorzieningen) geïntroduceerd. De Ladder voor duurzame verstedelijking is gewijzigd per 1 juli 

2017. Bij besluitvorming rond ruimtelijke projecten moet standaard en gemotiveerd de Ladder worden 

toegepast, wanneer (een) nieuwe ontwikkeling(en) om ruimtelijke inpassing vragen. 

 

Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 

bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de 

bestuurlijke druk. 

 

Toetsing 

Dit wijzigingsplan staat de vergroting van een landbouwbedrijf toe. Het raakt geen nationale belangen, 

noch betreft dit een stedelijke ontwikkeling. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft daarom niet 

te worden doorlopen. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt wel beoordeeld of 

de locatie waar de ontwikkeling plaatsvindt hier optimaal en geschikt voor is. 

Het is niet mogelijk de ontwikkeling te laten plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat een goed woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd in een dichtbevolkt 

gebied vanwege milieuaspecten als geur, geluid etc. Bovendien is de ligging nabij landbouwgronden (teelt 

akkerbouwproducten) noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. 

 

Het voorgenomen plan is niet in strijd met het rijksbeleid. 

                                                             
1 Voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur). 
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3.2 Provinciaal beleid 

 

3.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks 
De Omgevingsvisie FlevolandStraks, vastgesteld op 8 november 2017, geeft de visie van de provincie 

Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan 

welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst. 

 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst 

van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en 

uitdagingen er voor Flevoland liggen. 

Er zijn drie kernopgaven: 

• het verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 

• krachtige samenleving (sociaal-economische omgeving), 

• ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

 

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is, 

zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie 

Flevoland. 

 

Wat betreft de opgave 'Ruimte voor Initiatief' gaat het erom dat Flevoland ruimte biedt voor 

ondernemingen en mensen die hun ideaal willen realiseren. De begintijd van de bepalende overheid en 

de maakbare samenleving is voorbij. Iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van Flevoland is van 

harte uitgenodigd. De provincie zet de stap van “nee tenzij” naar “ja mits”. Door deze opstelling zijn er 

meer mogelijkheden voor initiatieven van inwoners en bedrijven. Flevoland biedt in 2030 en verder 

ruimte voor duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, sociale en economische aspecten. 

In de strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst 

beschreven. Het gaat om de volgende opgaven: 

• duurzame energie 

• regionale kracht 

• circulaire economie 

• landbouw: meerdere smaken 

 

Wat betreft de laatste opgave ('Landbouw: Meerdere Smaken') heeft de provincie als doel dat in 

Flevoland er gezonde landbouw voor iedereen is: "We lopen voorop, spelen in op nieuwe ontwikkelingen 

en werken aan een diverse agrofoodsector. De landbouw heeft respect voor de leefomgeving en is 

bekend in de wereld. Aan deze opgave kan en wil de provincie niet alleen werken maar samen met het 

gebied. In gezamenlijkheid ontwikkelen we de toekomst." 

 

Toetsing 

Onderhavig plan is niet strijdig met de omgevingsvisie. Initiatiefnemer wenst zijn bedrijfsvoering te 

optimaliseren / efficiënter te maken. Door betere conditionering van zijn bewaring is er minder propaan- 

en electriciteitsverbruik. Door centralisering van alle opslag op één locatie, in plaats van op drie locaties, 

zijn er minder vervoersbewegingen nodig. Dit resulteert in een lager dieselgebruik en minder druk op het 

openbare wegennetwerk, maar ook in minder uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Al met al is de ontwikkeling 

in juist in lijn met de omgevingsvisie. 
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3.2.2 Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 

De provincie Flevoland heeft op 17 juni 2008 de "Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk 

gebied" vastgesteld. Deze beleidsregel is specifiek gericht op ontwikkelingen in het buitengebied. Het gaat 

hier vooral om de belangrijkste randvoorwaarden voor bijvoorbeeld uitbreiding van bouwpercelen en 

functiewijzigingen. 

Bij vergroting van een agrarisch bouwperceel moet het volgende zijn aangetoond: 

1. uitbreiding binnen het bestaande bouwperceel is niet mogelijk; 

2. uitbreiding is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en de toekomst van het agrarisch bedrijf is 

voldoende gewaarborgd; 

3. de landschappelijk en cultuurhistorische kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast. Erfsingels 

moeten worden behouden of hersteld en de vorm van het perceel moet passen in het landschap; 

4. de ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling. 

 

Toetsing 

Ad 1 :  de uitbreiding is dusdanig dat dit niet past binnen het bestaande bedrijfskavel;  

Ad 2 :  zoals reeds in de inleiding beschreven is de uitbreiding noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. De 

huur van één van de bewaarloodsen op afstand wordt binnenkort zeer waarschijnlijk opgezegd. In 

het kader van de bedrijfsoptimalisatie is centralisering gewenst; 

Ad 3 :  het erf zal daar waar nodig worden voorzien van een nieuwe erfsingel; 

Ad 4 :  door de centralisatie van de opslag zal het aantal vervoersbewegingen juist afnemen en een 

verbetering opleveren. De infrastructuur is berekend op dit type landbouwverkeer. 

Eindconclusie :  De uitbreiding van de bedrijfskavel past binnen de kaders van de Beleidsregel 

kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 

3.2.3 Omgevingsverordening Flevoland 

Deze verordening is vastgesteld door Provinciale Staten op 27 februari 2019 en omvat grotendeels alle 

provinciale regels op het gebied van de fysieke leefomgeving en sluit aan op, en ondersteund, hetgeen in 

de omgevingsvisie (zie 3.2.1) wordt beschreven. De verordening stelt directe en indirecte aanwijzingen. Bij 

de omgevingsverordening is een interactieve plankaart gevoegd (zie hieronder). Op die wijze kan 

locatiespecifiek gekeken worden welke elementen uit de verordening van toepassing zijn.  

 

  
Figuur 8: uitsnede uit interactieve kaart behorend bij omgevingsverordening 
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Voor dit project zijn dat de volgende zaken: 

1. de winning van schaliegas;  

2. wind;  

3. de bescherming van het landschap;  

4. watersysteem; 

5. Natuurnetwerk Nederland;  

6. stiltegebieden;  

7. luchtvaart; 

8. bodemsanering; 

9. ontgrondingen.  

 

Toetsing 

Het plan behelst niet de winning van schaliegas, de plaatsing van windmolens, gaat niet over luchtvaart, 

of bodemsanering. 

Voor wat betreft de bescherming van het landschap verbiedt de provincie de plaatsing van borden, 

behoudens borden die betrekking hebben op de ter plekke uitgevoerde activiteit. Het plan behelst niet de 

plaatsing van een dergelijk bord. De belangen ten aanzien van het watersysteem worden bewaakt door 

Waterschap Zuiderzeeland, hoofdstuk 4.6 van deze toelichting gaat hier op in. Hoewel de aanduiding 

(arcering) doet vermoeden dat het plangebied in het Natuurnetwerk Nederland, blijkt dat niet het geval. 

Uit de te raadplegen kaart op nnn.flevoland.nl2 kan worden opgemaakt het plangebied geen bijzondere, 

te beschermen, waarden heeft. Voor wat betreft het belang ontgrondingen kan gesteld worden dat er 

sprake is van akkerbouwgronden er hoeft geen sanering plaats te vinden. Tot slot bedraagt de 

ontgronding 259 m3. Artikel 14.4, lid 1, van de omgevingsverordening stelt dat erbij een ontgronding van 

maximaal 500 m3 die niet dieper is dan 3 meter geen vergunningplicht geldt. Het plan in het gebied ligt 

echter in het gebied met de aanduiding ‘Rivierduingebied Swifterbant’ (Provinciale Archeologische en 

aardkundige kerngebieden) en met de aanduiding  ‘Oeverwallen en rivierduinen Swifterbantcultuur’ (top-

10 archeologische locaties). Door deze aanduiding geldt dat de ontgronding niet per definitie 

vergunningvrij is (artikel 14.7 en 14.8 van de omgevingsverordening). Doordat maar doordat de 

ontgronding niet dieper gaat dan 0,3 meter is er geen sprake van een vergunningplicht op grond van de 

ontgrondingswet. Ter extra zekerheid van hetgeen beschermd wordt door de hiervoor aangehaalde 

aanduidingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.3 van deze toelichting, welke in gaat op het 

uitgevoerde archeologische onderzoek. 

 

Onderhavig plan is niet strijdig met de Omgevingsverordening Flevoland.  

  

                                                             
2 door GS van Flevoland op 9 juli 2019 aangewezen als het te raadplegen medium. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

 

3.3.1 Structuurvisie Dronten 2030 

De gemeenteraad heeft op 29 november 2012 de Structuurvisie Dronten 2030 vastgesteld. De 

structuurvisie is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie. De visie beschrijft de bestaande en gewenste 

waarden, beschrijft de kwaliteiten en kijkt daarbij vooruit naar 2030. De structuurvisie heeft als doel 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. 

 

 
Figuur 8: uitsnede kaart behorende bij structuurvisie Dronten 2030 

 

Openheid landschap 

In de structuurvisie wordt de weidsheid van het open polderlandschap als een belangrijke 

landschappelijke waarde benoemd. De polder is een unieke, door de mens planmatig aangelegde, 

grootschalige open ruimte, en hiermee heel bijzonder. De gemeente koestert deze openheid dan ook. 

Tegelijkertijd krijgen de agrarische bedrijven in het buitengebied de ruimte zich te ontwikkelen. 

 

Toetsing 

Het verleggen van het zoekgebied past binnen de kaders van de structuurvisie. De bestaande bedrijfskavel 

blijft compact, waardoor de openheid van het landschap zo min mogelijk wordt aangetast. 

  

Rivierduinweg 8 



 

15 
 

3.3.2 Bestemmingsplan  

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening van zijn gronden. 

Het toegestane gebruik van gronden wordt in een bestemmingsplan vastgelegd. Daarnaast bevatten 

bestemmingsplannen vaak omkaderde mogelijkheden om meer toe te staan dan bij recht mogelijk is.  

 

3.3.2.1 Bij recht toegestane activiteiten 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Dronten (D4000)”. Artikel 3.1 

van de planregels stelt het volgende:  

 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het agrarische grondgebruik; 

b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - bedrijfskavel'; 

c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel'; 

d. het wonen in een voormalige agrarische bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van wonen - voormalige agrarische bedrijfswoning' in combinatie met: 

1.  opslag-, sorteer en kleinverpakking, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke  

 vorm van bedrijf - opslag-, sorteer en kleinverpakking'; 

e. cultuurgrond; 

f. een drafbaan, ter plaatse van de aanduiding 'drafbaan'; 

g. de uitoefening van het agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - bedrijfskavel' in combinatie met: 

1. een groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van bedrijf - groothandel in gewasbeschermingsmiddelen'; 

2. een zorgboerderij, ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij'; 

3. caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 12'; 

h. de uitoefening van het agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - bedrijfskavel' in combinatie met een groepsaccommodatie, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - groepsaccommodatie'; 

 

met daaraan ondergeschikt 

i. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden van de open polders; 

j. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waardevolle 

erfsingelbeplanting en kavelbeplanting met de daarbijbehorende erfsloten; 

k. het behoud van kavelsloten, indien het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van water - kavelsloot'; 

l. doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer; 

m. kleinschalige duurzame energiewinning; 

n. openbare nutsvoorzieningen; 

o. extensief dagrecreatief medegebruik; 

p. wegen en paden; 

q. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

r. antennemasten, ter plaatse van de aanduiding 'antennemast'; 

 

met de daarbijbehorende: 
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s. bedrijfsgebouwen en overkappingen, waaronder koelhuizen; 

t. bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep; 

u. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen; 

v. torensilo's; 

w. kassen en tunnelkassen; 

x. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde. 

 

In artikel 1 van de diezelfde planregels wordt het begrip ‘agrarisch bedrijf’ nader geduid:  

 

agrarisch bedrijf:  

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, 

nader te onderscheiden in: 

1. grondgebonden agrarisch bedrijf: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: 

▪ de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen boom-, hout-, 

sier- en fruitteelt; 

 

Toetsing:  

Initiatiefnemer exploiteert een akkerbouwbedrijf, deze activiteit is in lijn met het vigerende 

bestemmingsplan.   

 

3.3.2.2 Bebouwingsbepalingen  

Artikel 3.2.1 van de planregels bevat de bebouwingsbepalingen: 

 

a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven alsmede 

de in 3.1 genoemde andere bedrijvigheid worden gebouwd; 

b. per gebied, dat ter plaatse is voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

bedrijfskavel', mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van één agrarisch 

bedrijf worden gebouwd; 

c. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen de grenzen van de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' worden gebouwd; 

d. de afstand van bedrijfswoningen tot de naar de weg gekeerde grens/grenzen van de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' zal ten minste 15,00 m bedragen; 

e. de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoningen zal/zullen voor dan wel in verlengde 

van de naar de weg gekeerde gevel(s) van de kassen, tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en 

overkappingen worden gebouwd, tenzij in de bestaande situatie de bedrijfswoning achter de 

kassen, tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen is gebouwd, in welk geval de 

bestaande situatie geldt; 

f. de kassen, tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen achter de naar de weg 

gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoningen dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, of, 

indien geen bedrijfswoning aanwezig is, zal de afstand van kassen, tunnelkassen en 

bedrijfsgebouwen en overkappingen tot de naar de weg gekeerde grens/grenzen van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' ten minste 15,00 m bedragen; 

g. de afstand van bedrijfswoningen, bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen, kassen, 

tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen tot de niet naar de weg gekeerde grenzen van 

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' zal ten minste 10,00 m bedragen, 
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tenzij het bestaande bebouwing betreft die op een kleinere afstand is gelegen, in welk geval de 

bestaande afstand als minimum geldt; 

h. de gezamenlijke netto vloeroppervlakte van gebouwen en overkappingen voor een intensieve 

kwekerij, zal per aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' ten hoogste 3.500 m² 

bedragen, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- geen niet-grondgebonden agrarische bedrijvigheid toegestaan', in welk geval geen niet-

grondgebonden agrarische bedrijvigheid is toegestaan; de gezamenlijke netto vloeroppervlakte 

van gebouwen en overkappingen voor: 

1. een groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, ter plaatse van de 'specifieke vorm van 

bedrijf - groothandel in gewasbeschermingsmiddelen', zal ten hoogste 2.000 m² 

bedragen; 

2. opslag-, sorteer en kleinverpakking, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

bedrijf - opslag-, sorteer en kleinverpakking', zal ten hoogste 220 m² bedragen; 

i. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

bedrijfskavel' bedragen, tenzij het gronden betreft: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', in welk geval geen 

bedrijfswoning is toegestaan; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning', in 

welk geval 2 bedrijfswoningen zijn toegestaan; 

j. op bedrijfsgebouwen zijn dakopbouwen en dakkapellen, die niet vergunningsvrij zijn op grond van 

artikel 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, niet toegestaan; 

k. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de weg(en) gekeerde 

gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd; 

l. de maatvoering van een gebouw zal voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn 

gesteld: 

 

 
 

* tenzij er sprake is van: 

1. een bedrijfsgebouw/-woning op een perceel met de aanduiding 'fruitteelt', in welk geval 

de minimale en maximale dakhelling van een bedrijfsgebouw en/of een bedrijfswoning 

ten minste en ten hoogste de bestaande dakhelling bedraagt; 

2. tussenstukken van ten hoogste 1,00 m breed ter verbinding van bedrijfsgebouwen 

onderling dan wel ter verbinding van bedrijfsgebouwen met de bedrijfswoning, in welk 

geval een tussenstuk mag worden voorzien van een plat dak; 

**  op de gronden die niet zijn voorzien van de aanduiding 'fruitteelt' is deze regeling niet van 

toepassing, zodat op deze gronden ook afwijkende vormen van bedrijfsgebouwen, zoals 

boogstallen, zijn toegestaan, met dien verstande dat een plat dak niet is toegestaan 

+  de gezamenlijke inhoud van een bedrijfswoning inclusief de daarbij behorende bijgebouwen, aan- 

en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 1.500 m³ bedragen 
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Toetsing: 

Ad a : de nieuwe bebouwing is ten behoeve van het agrarisch bedrijf; 

Ab b :  de bebouwing is voor één agrarisch bedrijf; 

Ad c :  de bebouwing valt buiten gronden die voorzien zijn van de aanduiding “bedrijfskavel”. Dit is de 

reden waarom dit wijzigingsplan is opgesteld. Verderop in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

wijzigingsbevoegdheid die het plan bevat voor het vergroten van het agrarisch bedrijfskavel; 

Ad d :  niet van toepassing, dit is geen bouwplan voor een bedrijfswoning; 

Ad e :  het gaat hier niet om een nieuw te bouwen bedrijfswoning, deze ligt overigens voor de 

bedrijfsbebouwing; 

Ad f :  de nieuw te realiseren bebouwing komt achter de bedrijfswoning te liggen;  

Ad g :  de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de rand van het (nieuw gevormde) bedrijfskavel 

bedraagt minimaal 10 meter; 

Ad h: niet van toepassing; 

Ad i: er is één bedrijfswoning aanwezig; 

Ad j: in het beoogde bouwplan zitten niet dergelijke dakkappelen of -opbouwen; 

Ad k: het bouwplan behelst geen bijgebouwen; 

Ad l: het bouwplan heeft een goothoogte van 7,9 meter, een bouwhoogte van 12,2 meter en een 

dakhelling van circa 18 graden. Het voldoet daarmee aan de maximale toegestane hoogtes en 

minimale en maximale dakhelling. 

 

3.3.2.3 Afwijkingsbevoegdheid 

Het bestemmingsplan bevat een mogelijkheid voor Burgemeester en Wethouders om middels een 

omgevingsvergunning af te wijken van de bouwregels als het gaat om het bouwen van bedrijfsgebouwen 

binnen het gebied met de aanduiding ‘bedrijfskavel’. Dit is beschreven in artikel 3.4, sub b, van de 

planregels. Het toepassen van deze afwijkingsbevoegdheid is enkel mogelijk als de bedrijfsgebouwen in 

het gebied gebouwd worden met de aanduiding ‘zoekgebied’. Het zoekgebied ligt in dit geval aan de 

noordzijde van het perceel. Hier zit een geschiedenis aan vast: voorafgaand aan het vaststellen van het 

vigerende bestemmingsplan ontvingen alle agrariërs in Dronten een voorstel van gemeente Dronten met 

de projectie van de bedrijfskavel en het zoekgebied. In dit geval had gemeente Dronten het zoekgebied 

aan de zuidzijde van het bedrijf geprojecteerd. De vader van initiatiefnemer achtte ontwikkeling aan de 

noordzijde van het bedrijf meer wenselijk dan aan de zuidzijde, hij wilde vanuit zijn woning (de 

bedrijfswoning) het zicht op het land behouden en tekende vervolgens het zoekgebied aan de noordzijde 

in. Het gewijzigde zoekgebied is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan. Nu de daadwerkelijke 

bedrijfsontwikkeling op handen is blijkt uitbreiding aan de noordzijde niet logisch. Er is aan de zuidzijde 

namelijk sprake van bestaande erfverharding, alle schuuropeningen zijn naar deze zijde gericht. Het is 

efficiënter om een nieuw gebouw aan de zuidzijde van de bestaande bebouwing te plaatsen, zo kan er 

snel met product en materiaal overgestoken worden en hoeft er geen nieuwe infrastructuur te worden 

aangelegd.  

 

3.3.2.4 Wijzigingsbevoegdheden 

Het bestemmingsplan bevat drie wijzigingsbevoegdheden die hier moeten worden toegepast: 

• verwijderen en aanbrengen aanduiding kavelsloot (planregel artikel 3.8, sub b); 

• de ligging van het zoekgebied wijzigen (planregel artikel 3.8, sub g); 

• verwijderen van de bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ ter hoogte van een deel van het 

nieuwe zoekgebied. 
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3.3.2.4.1 Verwijderen en aanbrengen aanduiding kavelsloot 

Artikel 3.8, sub b, luidt:  

“Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in Bijlage 1, het plan wijzigen 

in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van water - kavelsloot' wordt aangebracht dan wel wordt 

verwijderd, mits; 

1. rekening wordt gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.19.” 

 

1.19 van bijlage 1 luidt: 

“[…] Als bij het vergroten van een erf of door een noodzakelijke landbouwkundige ingreep en/of het 

noodzakelijk verbeteren van de landbouwstructuur een kavelsloot niet kan worden gehandhaafd, mag 

deze na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid worden gedempt. Daarmee dient de aanduiding van de 

verbeelding te worden verwijderd. In een dergelijk geval kan het zijn dat de kavelsloot in de directe 

omgeving opnieuw wordt aangelegd middels het graven van een nieuwe kavelsloot, zodanig dat de 

afvoercapaciteit niet wordt gehinderd. Ook dit is met een wijzigingsbevoegdheid vastgelegd, waarbij dan 

de aanduiding op de verbeelding dient te worden aangebracht.” 

 

Toetsing 

Op de plek waar nu de kavelsloot ligt zal de nieuwe schuur gebouwd worden voor bewaring van 

akkerbouwproducten en het stallen van machines en werktuigen. Een kavelsloot op het erf is niet 

praktisch en derhalve niet wenselijk. Deze kavelsloot kan derhalve niet gehandhaafd worden. De nieuwe 

kavelsloot wordt aan de zuid- en westzijde teruggelegd. Deze kavelsloot krijgt een dusdanige 

dimensionering dat deze tevens voorziet in de watercompensatie voor de toename van de verharding.  

 

3.3.2.4.2 Ligging van het zoekgebied wijzigen 

Artikel 3.8, sub g, luids als volgt 

“Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in Bijlage 1, het plan wijzigen 

in die zin dat de ligging van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zoekgebied' wordt gewijzigd 

ten behoeve van een doelmatige bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf, mits: 

1. de oppervlakte van de aanduiding niet wordt vergroot; 

2. rekening wordt gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.2.” 

 

1.2 van bijlage 1 luidt als volgt:  

“De afwijkingsmogelijkheden om de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' te vergroten 

zal alleen worden toegepast als: 

• er zicht is op langdurige vergroting van de productie-omvang als gevolg van schaalvergroting of 

een behoefte voortvloeiend uit de extensivering en/of verbreding van de bedrijfsactiviteiten; 

• binnen de bestaande aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' moet geen ruimte 

meer zijn voor de benodigde uitbreiding; 

• bij de vergroting dient er bij voorkeur sprake te blijven van een rechthoekige aanduiding voor de 

bedrijfskavel met de diepte langer dan de breedte. In specifieke gevallen kan bijvoorbeeld 

vanwege de vorm van het landschap of natuurlijke obstakels in het landschap een rechthoekige 

aanduiding voor de bedrijfskavel niet haalbaar zijn; 

• deze uitbreiding uitsluitend binnen de aanduidingsgrenzen van het zoekgebied plaatsvindt. 

 

Het gebruik van gronden ten behoeve van de uitoefening van het agrarisch bedrijf kan buiten de 

bedrijfskavel worden vergroot met de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
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agrarisch - zoekgebied'. Bij deze verandering van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- bedrijfskavel' moet in het bijzonder worden gelet op: 

• de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, waaronder de verkavelingsrichting; 

• het aanleggen van nieuwe erfsingelbeplanting of kavelbeplanting in het fruitteeltgebied; 

• de relatie met het aanwezige bebouwingspatroon; en 

• de nabijheid van milieugevoelige functies. 

 

Vanwege de mogelijke relatie met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren 

afvoernorm zal de waterbeheerder om advies worden gevraagd.” 

 

Toetsing 

De verwijzing naar 1.2 is betreft een verwijzing naar de mogelijkheid om het bedrijfskavel of het 

zoekgebied te vergroten, die wijzigingsbevoegdheid ontbreekt echter in het plan, het plan kent namelijk 

alleen de mogelijkheid om het zoekgebied te verleggen en dus dient dit op andere wijze geïnterpreteerd 

te worden.  

In reactie op de voorwaarden kan gesteld worden dat er sprake is van een vergroting van de 

productieomvang op de locatie van initiatiefnemer zelf, binnen de bestaande aanduiding ‘specifieke vorm 

van agrarisch - bedrijfskavel’ is geen ruimte voor de beoogde bedrijfsvoering. Er blijft sprake van een 

rechthoekige aanduiding. De landschappelijke- en cultuurhistorische waarden worden niet geschaad, de 

verkavelingsrichting wordt geëerbiedigd. Er wordt een nieuwe erfsingel aangelegd en de relatie met het 

aanwezige bouwpatroon is significant aanwezig. De milieugevoelige functies liggen op relatief grote 

afstanden (zie ook hoofdstuk 4.7).  

 

3.3.2.4.3 Verwijderen ‘Waarde – Archeologie 2’ 

Artikel 22.5, sub b, van de planregels luidt: “Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die 

zin de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch 

onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden.” 

 

Toetsing 

Er is een deskundig archeologisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat ter plaatse van de nieuwbouw 

geen sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden. Hieronder is het onderzoeksgebied 

weergegeven. In de plankaart en planregels behorende bij dit wijzigingsplan zal de ‘Waarde – Archeologie 

2’ worden aangepast waarbij verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is als er sprake is van 

bodemingrepen dieper dan 2 meter. Op die manier worden mogelijk dieper gelegen bodemvondsten 

alsnog beschermd. 

 
Figuur 9: ligging onderzoeksgebied en boorpunten 
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Hieronder, in de volgende paragraaf, wordt ingegaan op dat betreffende onderzoek.  

 

3.3.3 Archeologiebeleid 

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten om bij het vaststellen 

van bestemmingsplannen (en de bestemming van gronden) rekening te houden met belangrijke 

archeologische waarden die zich in de bodem kunnen bevinden. Met de inwerkingtreding van de Wet op 

de ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008 is bovendien de gemeente in de meeste gevallen het bevoegd 

gezag voor wat betreft besluitvorming omtrent het behoud van archeologische waarden. 

 

Ten behoeve hiervan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwachtingen die binnen de 

gemeentegrenzen voorkomen zoveel mogelijk geïnventariseerd en op de plankaart behorend bij het 

bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000) gevisualiseerd met een doorvertaling in de planregels 

horende bij dat plan. De exclavering van Rivierduinweg 8, waar het plangebied zich in bevind, is omringd 

door “Waarde - Archeologie 2”. Artikel 22.1 stelt dat deze gronden mede bestemd zijn voor het behoud 

en de bescherming van de (zeer) hoge archeologische waarden. Artikel 22.2.2 stelt dat er voor het 

bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m2 een rapport moet worden overlegd 

waarin de archeologische waarden van de gronden -die verstoord worden- zijn vastgesteld.  

 

Toetsing 

Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is als bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. De 

conclusie luidt: 

 

“Op basis van het gecombineerde bureau- en veldonderzoek is vast te stellen dat het plangebied een  

lage verwachting kent op het aantreffen van intacte archeologische waarden uit de periode  

Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Hoewel vooraf werd verwacht rivierduinen of oeverwallen  

aan te treffen in het plangebied binnen 2,0 m -Mv, zijn deze tijdens het veldonderzoek niet  

aangetroffen. In de ondergrond is sprake van een vroegholocene beekgeul, die overveend is geraakt  

vanaf het Laat-Neolithicum. De top van het veen is vervolgens geërodeerd door Zuiderzee-afzettingen,  

waarvan aan de oostzijde van het plangebied eveneens een geul aangetroffen is. Dergelijke  

afzettingen zijn gedurende het Meso- en Neolithicum niet geschikt geweest voor bewoning. Daarom is  

de hoge verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten uit deze periode naar een lage  

verwachting bij te stellen. Theoretisch kunnen nog sporen van landgebruik en terreininrichting  

samenhangend met natte contexten worden aangetroffen (visfuiken, aanlegsteigers etc.), maar deze  

zijn met regulier prospectief onderzoek niet op te sporen. Daarnaast betekent de aanwezigheid van  

een Zuiderzeegeul dat theoretisch nog sprake is van een verwachting op het aantreffen van  

scheepswrakken. Het overgrote deel van deze scheepswrakken is echter reeds in kaart gebracht. Het is  

onwaarschijnlijk dat deze zich nog in het plangebied bevinden.”   

 

Archeologie staat dus niet in de weg aan deze bestemmingsplanwijziging. Initiatiefnemer dient overigens 

rekening te houden met het advies dat de onderzoekers geven in het rapport, te weten: “Bij het 

vaststellen van het heipalenplan dient zo veel mogelijk rekening te houden met de Handreiking 

Archeologievriendelijk Bouwen (Roorda e.a., 2016), zodat onverhoopte toevalsvondsten of zaken die niet 

aan te tonen zijn met regulier prospectief onderzoek zo veel mogelijk gespaard blijven.” 
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3.3.4 Welstandsnota 

De gemeenteraad van Dronten heeft op 27 juni 2013 de Welstandsnota 2013 vastgesteld. Het doel van 

het welstandsbeleid is het streven naar behoud en versterking van de beeldkwaliteit. In de vernieuwde 

welstandsnota zijn geen eensluidende welstandscriteria opgesteld voor de hele gemeente Dronten. De 

criteria zijn afgestemd op de karakteristiek van een gebied. Er is gekeken welke locaties beeldbepalend 

zijn (zichtlocaties zoals de centra van de drie kernen, de entreegebieden en de zones langs de 

belangrijkste ontsluitingswegen in de verschillende kernen) en welke locaties niet beeldbepalend zijn. 

Voor beeldbepalende locaties geldt een zwaarder welstandsregime dan voor niet beeldbepalende 

locaties. Daarnaast zijn bepaalde gebieden welstandsvrij verklaard. 

 

Het plangebied maakt deel uit van de 'open polderzone'. Het allesoverheersende kenmerk van dit gebied 

is de grote openheid. Hier kan volstaan worden met het in standhouden van de basiskwaliteit. Ter plaatse 

geldt derhalve een minimaal welstandsregime. Voor de gebieden met een minimaal welstandsniveau kan 

volstaan worden met beperkte welstandscriteria. Het gaat hier vooral om het bewaken van de 

hoofdvormen en de oriëntatie (op de straat of op de openbare ruimte). 

 

Toetsing 

Voor het plangebied geldt een minimaal welstandsregime, waarbij de basiskwaliteit in stand wordt 

gehouden. De onderbeplating wordt in een lichtere kleurstelling uitgevoerd dan de kopgevels, wat 

aansluit bij de oorspronkelijke schuren van de Rijksdienst. De nieuwe bebouwing sluit hiermee qua 

uitvoering (materialisering) ook aan op de bestaande bebouwing. Om het plan mogelijk te maken dient de 

rij bomen, die zich ten zuiden van het bestaande erf bevindt, gekapt te worden. Ten behoeve van dit plan 

zal een nieuwe erfsingelbeplanting worden aangebracht (zie paragraaf 2.2.2 van deze toelichting) zodat 

het oorspronkelijke karakter van het erf hersteld wordt. Het voldoet aan de beperkte welstandscriteria 

die voor bebouwing in de polderzone.  
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4. Uitvoeringsaspecten 
 

4.1 Bodem 
 

Algemeen 

In het kader van een ruimtelijke procedure moet zijn aangetoond dat de bodem en het grondwater 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik.  

 

Toetsing 

De uitbreiding van het zoekgebied gaat plaatsvinden op maagdelijke landbouwgrond. Dit huidige 

landbouwperceel maakt op dit moment onderdeel uit van het landelijk gebied. Voor het landelijk gebied 

in Flevoland is een bodemkwaliteitskaart gemaakt. Hieruit blijkt dat deze gronden ten aanzien van 

grondverzet voor alle functies te gebruiken zijn.  

 

Om te bepalen of de locatie van het nieuwe zoekgebied verdacht is van bodemverontreiniging is voor dat 

gebied een omgevingsrapportage opgesteld, te beschouwen als historisch bodemonderzoek. Uit dit 

rapportage blijkt dat er in het plangebied geen informatie is aangetroffen die kunnen duiden op 

verontreinigingen. Bij de rapportage zitten historische luchtfoto’s waarop duidelijk te zien is dat de 

gronden vanaf de inpoldering altijd gebruikt zijn voor akkerbouw. Er hebben geen 

bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden zoals dat het geval zou kunnen zijn indien er oliën 

werden opgeslagen of asbesthoudende gebouwen hadden gestaan. De omgevingsrapportage is als bijlage 

3 bij deze toelichting gevoegd. In de directe omgeving zijn geen bodemonderzoeken uitgevoerd, er is geen 

indicatie dat er elders bodemverontreinigingen zijn die invloed kunnen hebben op dit plan.  

 

4.2 Geluid 
 

Algemeen 

De mate waarin het geluid onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder 

(Wgh). In een ruimtelijk plan moet volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals 

woningen, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en 

industrieterreinen. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone van (spoor)wegen 

en/of industrieterreinen worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te 

verrichten naar de geluidsbelasting. 

 

Toetsing 

Het project voorziet in het verleggen van het zoekgebied, met als doel dat daar agrarische 

bedrijfsbebouwing gerealiseerd kan worden. Dit zijn geen geluidshindergevoelige functies. Omgekeerd 

mag (fictieve) uitbreiding van een bestemming niet leiden tot geluidsoverlast op nabijgelegen voor 

hindergevoelige functies. Het initiatief voorziet in het realiseren van een nieuwe schuur voor het opslaan 

van akkerbouwproducten, machines en werktuigen. De geluidproducerende activiteiten zijn het laden en 

lossen van producten, het manoeuvreren van tractoren en vrachtwagens en er kan geluid komen van de 

apparaten voor conditionering. Ten aanzien van de vervoersbewegingen kan gesteld worden dat deze 

door de centralisering minder worden. Nu moeten tractoren en machines vanaf een aparte locatie komen 

aanrijden, die vervoersbewegingen verdwijnen. De bebouwing zelf zorgt bovendien voor een 

afschermende werking. Ten aanzien van de koelmotoren kan gesteld worden dat deze op grote afstand 

komen van derden en goed geïsoleerd worden aangebracht. De geluidgevoelige bestemmingen liggen op 

relatief grote afstand van de geluidproducerende activiteiten. 
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4.3 Luchtkwaliteit 
 

Algemeen 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van 

diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende 

stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn 

stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de 

concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden 

komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. 

 

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan de 

luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) 

verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een 

gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht 

waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in betekenende 

mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de provincies c.q. regio's waar 

overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat 

op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarden ligt. Plannen die 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te 

worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van 

de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof: Voor 

NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat het plan tot maximaal 1,2 

µg/m3 verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit 

gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de 

luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor PM2,5 .  Op basis van onderzoek door het 

Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10  wordt 

voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. 

 

Aanvullend aan de Wet luchtkwaliteit wordt vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

afgewogen of het aanvaardbaar is het plan op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan 

luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het plan 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld 

bij de functie te verwachten is significant is ten opzichte van een etmaal. Volgens de toelichting op de 

Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval is bij een woning, school of sportterrein. 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op grond 

van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuw vestiging binnen 50 

meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties 

luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen onacceptabele 

gezondheidsrisico's optreden. 

 

Toetsing 

Het plangebied ligt niet binnen een afstand van 50 meter van een provinciale weg (werkelijk 1.000 meter), 

of 300 meter van de rijksweg (werkelijk 2.100 meter). Dit wijzigingsplan vergroot de mogelijkheden niet 

ten opzichte van de vigerende bestemming. Er is reeds een zoekgebied bestemd aan de noordzijde, dit 

wordt -in dezelfde omvang- verlegd naar de zuidzijde. Het wijzigingsplan maakt geen grote fijn stof 

emitterende activiteiten mogelijk en de achtergrondconcentraties van fijn stof in het gebied zijn laag.  
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4.4 Flora en fauna 

 

Algemeen 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden nagegaan of er sprake kan zijn van invloeden op 

natuurwaarden en beschermde soorten. Aangetoond dient te worden dat in het kader van Wet 

natuurbescherming en overig natuurbeleid (Natuurnetwerk Nederland) van een negatief effect geen 

sprake is, dan wel dat daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing kan worden verkregen. Bij de 

toets van een ruimtelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. 

 

Toetsing 

 

Soortenbescherming 

Om het bouwplan mogelijk te maken wordt een sloot verlegd en een bomenrij gekapt. Zie onderstaande 

afbeelding voor een actueel beeld hiervan.  

 

 
Figuur 8: weergave bomenrij en sloot 

 

De aanwezige sloot lijkt vrij eutroof, het betreft een doodlopende sloot die bedoelt is voor waterafvoer 

(land is gedraineerd). De sloot wordt jaarlijks meermaals onderhouden, waardoor er geen begroeiing in of 

naast groeit. Het naastgelegen land wordt bovendien intensief gebruikt als akkerbouwland. Door 

voornoemde factoren is deze sloot ongeschikt voor het vestigen van beschermde soorten. De te kappen 

bomen betreffen jonge eikenbomen. Door de leeftijd ontbreekt het aan holen en kieren die geschikt zijn 

voor het nestelen van beschermde soorten. Om dit te bevestigen is Landschapsbeheer Flevoland de 

locatie bezocht en gecontroleerd beschermde soorten. Zij onderstrepen hetgeen hiervoor wordt 

aangehaald, de constateringenbrief is als bijlage 4 bij deze onderbouwing gevoegd). Wel kunnen 
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algemeen voorkomende soorten zich nestelen in de bomen, derhalve is het niet toegestaan de bomen te 

kappen tijdens het broedseizoen (15 maart -15 juli). Daarnaast is overigens de zorgplicht van toepassing.  

 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De voorgenomen 

ingreep is dermate beperkt van aard dat een toetsing aan het NNN, de Nee-tenzij toets, niet noodzakelijk 

wordt geacht. Het plangebied betreft geen weidevogelgebied of een ander gebied dat is beschermd 

overeenkomstig het provinciale natuurbeleid. Het plangebied is niet nabij een Natura2000-gebied 

gelegen. Het project zal geen direct negatief effect hebben op de aangewezen soorten voor de meest 

nabijgelegen Natura2000-gebieden. Het plan is op grote afstand gelegen (meer dan 14 kilometer) van een 

voor stikstof gevoelig Natura2000-gebied. Door deze grote afstand is een toename aan stikstofdepositie 

niet te verwachten. Daarbij komt dat door het concentreren van de activiteiten minder 

transportbewegingen benodigd zijn.  

 

4.5 Cultuurhistorie 
 

Algemeen 

Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden 

worden meegewogen bij ruimtelijke plannen. 

 

Toetsing 

De kenmerkende lineaire structuur van het landschap is de belangrijkste cultuurhistorische waarde in de 

omgeving van het plangebied. Deze wordt met de verlegging van het zoekgebied en het uiteindelijke 

bouwplan niet aangetast. In de nieuwe situatie vormt de bebouwing, net als in de bestaande situatie, een 

solitair bebouwingselement binnen het open poldergebied. De beoogde fictieve uitbreiding van het 

zoekgebied is vanuit ruimtelijk oogpunt logisch. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande 

karakteristiek van het landschap. 

 

4.6 Water 
 

Algemeen 

 

4.6.1 Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-2015. Dit plan geeft 

op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam 

waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en 

schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die 

hiervoor worden genomen. 

 

Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 

van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 

aspecten de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan pleit daarom voor meer samenhang 

tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, gericht op de verschillende belangen zoals 

veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, transport, recreatie en visserij, daarbij ruimte 

scheppend voor gebiedsgericht maatwerk. 
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Het waterplan werkt door in het provinciale waterbeleid en het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland. 

 

4.6.2 Kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' 

In december 2000 is het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' vastgesteld. Dit is met name 

nodig om het hoofd te kunnen bieden aan zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer 

en verdergaande bodemdaling. Dit vergt een aanpak van het waterbeheer in samenhang met de 

ruimtelijke ordening. Het kabinetsstandpunt noemt de 'Watertoets' als instrument voor het vooraf 

beoordelen van ruimtelijke plannen op de gevolgen voor de waterhuishouding. 

 

4.6.3 Waterbeheerplan 2016-2021 

Het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. 

Het Waterschap heeft haar beleid vastgelegd in het Waterbeheersplan 2016-2021. Het waterbeheerplan 

beschrijft hoe het waterschap nu en in de toekomst blijft zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende 

en schoon water. In het plan staan de doelen die het waterschap zich daartoe stelt en de maatregelen die 

het waterschap de komende 6 jaar gaat nemen om die doelen te realiseren. Het plan maakt duidelijk wat 

inwoners, overheden en belangenorganisaties van het waterschap mogen verwachten en vormt daarmee 

het contract met de samenleving. De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 

oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. 

Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend instrument waarmee 

in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 

 

4.6.4 Stedelijk Waterplan 

Het Stedelijk Waterplan gemeente Dronten (2006) biedt een visie op het watersysteem van de kernen in 

de gemeente. Deze visie wordt in het plan vertaald naar een maatregelenpakket voor de periode 2007-

2016. De gemeente tracht hiermee de waterkwaliteit en de ecologische waarden te verbeteren en de 

beleving en het recreatief gebruik van het water op te waarderen. Het uiteindelijke doel van het 

Waterplan is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge 

belevingswaarde. Het waterplan dient als toetsingskader voor ruimtelijke ingrepen. In het waterplan zijn 

de volgende concrete maatregelen opgenomen: 

• herinrichten van verschillende oevers van de watergangen om de belevingswaarde te vergroten; 

• maatregelen nemen die de negatieve invloeden op de waterkwaliteit en daarmee de ecologische 

potentie, wegnemen; 

• inrichten van nieuwe watersystemen baseren op de huidige inzichten in waterbeheer 

(wateroverlastnormeringen die rekening houden met klimaatveranderingen); 

• watergangen en kunstwerken zodanig aanpassen, dat het vasthouden van extra water mogelijk is 

ter voorkoming van het te vaak optreden van wateroverlast in het stedelijke gebied of op andere 

plaatsen in de polder; 

• maatregelen nemen die recreatief gebruik van het water (beter) mogelijk maken. 

 

4.6.5 Watertoets 

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het 

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en 

oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast 

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

belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke 
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ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de 

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

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte 

procedure en de normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties 

van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure 

zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee 

procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op 

ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is 

actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. 

 

Toetsing: Doorlopen digitale watertoets 

Er is via de site dewatertoets.nl een digitale watertoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de normale 

procedure dient te worden doorlopen. Hierna worden kort de aspecten besproken die voortkomen uit de 

uitgangspuntennotitie. De volledige watertoets is als bijlage 5 bij deze toelichting opgenomen. 

 

4.6.5.1 Veiligheid  

 

Het plangebied ligt niet buitendijks of in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde 

gegevens over het plangebied zijn geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.  

 

4.6.5.2 Thema Voldoende Water  

 

Wateroverlast  

Streefbeeld: Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is in 2015 op orde. Het hele 

beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.  

 

Uitgangspunt wateroverlast  

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige 

klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een 

watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een 

dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het verharden 

van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het 

watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, 

dienen compenserende maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op 

omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.  

 

Randvoorwaarde(n) wateroverlast  

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

ontwikkeling netto met 3.783 m2 toe. Indien de toename groter of gelijk is aan 2.500 m2 dan is 

compensatie noodzakelijk, dat is hier dus het geval. 

 

De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het 

peilvak en de netto oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Het plangebied is gelegen in een 

peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan verharding als open water moet worden 

gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename 

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

streefpeil. In dit geval zal 189 m2 extra open water worden gerealiseerd. Dit doet men door de nieuw aan 



 

29 
 

te leggen kavelsloot breder uit te voeren dan de bestaande kavelsloot. De nieuwe kavelsloot compenseert 

eveneens de te dempen kavelsloot. In bijlage 1 is de dimensionering van de nieuw uit te graven kavelsloot 

weergegeven. 

 

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. 

 

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste 

situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op 

de functie van het water. In deze situatie wordt een bestaande watergang verlegd en weer aangesloten 

op het bestaande watersysteem. Hier zijn geen kunstwerken zoals duikers voor nodig. Voor wat betreft 

het ontgraven van de grond gericht onderzoek gedaan naar het opbarstrisico ter plaatse. 

 

Anticiperen op watertekort  

Streefbeeld: Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van 

toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer 

extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor 

komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen. 

Uitgangspunt In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden 

gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust 

watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op toekomstige watertekorten is 

het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.  

 

Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van 

wateraanvoer bij de huidige functies is niet wenselijk. De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis 

van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat herverdeling van water 

binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder. Ten behoeve van de 

planontwikkeling is echter geen nieuwe water aanvoer nodig. 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.  

 

4.6.5.3 Thema Schoon Water  

 

Goede structuurdiversiteit  

Streefbeeld: Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de 

aquatische flora en fauna in het beheergebied.  

 

Uitgangspunt 

Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond 

watersysteem. Bij de dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te 

verwachten waterkwaliteit.  
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Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak 

helder) wordt niet nadelig beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak 

troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere kwaliteit te stromen naar 

water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende watercirculatie. Bij deze 

planontwikkeling kan de nieuw te graven kavelsloot worden aangesloten op de sloot die de weg en het 

akkerbouwland scheidt. Daardoor ontstaat er mogelijk meer doorstroming dan in de huidige situatie.  

 

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.  

 

Uitgangspunten 

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

zuiveren'. Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.  

 

Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of 

schadelijke stoffen in welke vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag 

zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening 

zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig. De voor demping van 

bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de eisen uit het "Besluit 

bodemkwaliteit (BBK)" en/of de Waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland. 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.  

 

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. Schoon hemelwater is hemelwater afkomstig 

van verhardingen met een verkeersintensiteit van minder dan 1000 voertuigen per dag, of 

parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen. Schoon hemelwater is eveneens water afkomstig van daken 

waarbij geen voor het watersysteem schadelijke uitlogende stoffen zijn gebruikt. Het water afkomstig van 

de verharding van het plangebied kan derhalve beschouwd worden als schoon hemelwater. Het 

afstromend hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater, in de vorm van de nieuw aan 

te leggen kavelsloot.  

 

Het nieuwe te bouwen gebouwtje met daarin een kantoor, kantine e.d. zal enkele sanitaire voorzieningen 

hebben, dit afvalwater zal middels een nieuw aan te schaffen septictank worden afgevoerd. Dit 

gebouwtje wordt in een later stadium gerealiseerd en er zal te zijner tijd, in overleg met het waterschap, 

besloten worden wat de beste dimensionering is. Er worden geen trekkers of werktuigen uitwendig 
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gewassen. Ten aanzien van opslag van akkerbouwproducten op open terrein zal dit slechts beperkt 

voorkomen, zal dit worden afgedekt met zeil om het te beschermen tegen weersinvloeden. Uitspoeling 

van organische stoffen blijft daardoor beperkt.  

 

4.7 Bedrijven en milieuzonering 

 

Algemeen 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient gekeken te worden naar de omgeving waarin de nieuwe 

bestemming gerealiseerd wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden met omliggende functies met 

een milieuzone. Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 

aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking) 

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking) 

Wat betreft de aanbevolen richtafstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies is de VNG publicatie 

'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) als leidraad voor milieuzonering gebruikt. In de VNG-publicatie zijn 

richtafstanden voor diverse omgevings- en gebiedstypen opgenomen. Het gaat onder andere om de 

volgende omgevings- en gebiedstypen: 'rustige woonwijk', 'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. In 

een rustige woonwijk en een rustig buitengebied komen vrijwel geen andere functies dan de woonfunctie 

voor. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met 

matige tot sterke functiemenging. In een dergelijk gebied komen direct naast woningen andere functies 

voor, zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in 

het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden 

beschouwd. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden verminderd. De afstand wordt 

gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel 

van nieuwe of bestaande gevoelige functies gelegen buiten betreffend perceel. 

 

Toetsing 

 

Gemengd gebied 

Bij de toetsing zal worden uitgegaan worden van een gemengd gebied. Een buitengebied is immers in 

algemene zin een gebied waar meerdere functies door elkaar heen voorkomen en hiermee niet te 

vergelijken met een rustige woonwijk. In onderhavig geval is geen sprake van een rustig buitengebied, 

aangezien aan de Rivierduinweg diverse functies zijn gelegen anders dan een woonfunctie 

(akkerbouwbedrijven en een golfbaan). 

 

Externe werking 

De externe werking betreft de vraag of de nieuwe functies in onderhavig plan niet leiden tot hinder voor 

de bestaande of toekomstige hindergevoelige functies. Op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en 

milieuzonering' kan het akkerbouwbedrijf worden gecategoriseerd als ‘Akkerbouw en fruitteelt 

(bedrijfsgebouwen)'. De grootste richtafstand, in dit geval voor geluid, bedraagt 30 meter. 

De dichtstbijzijnde hindergevoelige functie is de bedrijfswoning aan de Rivierduinweg 7. Deze woning is 

gelegen op 40 meter afstand van dichtstbijzijnde plek waar het zoekgebied wordt neergelegd. Op deze 

plek wordt echter niet de bebouwing gerealiseerd, dit is immers nog voor de voorgevel van de 

bedrijfswoning. De nieuwe bebouwing zal op circa 75 meter afstand worden gerealiseerd. Het voldoet dus 

ruimschoots. Voor wat betreft de golfbaan dient op grond van de afstandentabel uit de VNG brochure een 

afstand van 10 meter aangehouden worden. De werkelijke afstand tot de bestemmingsgrens is 30 meter, 
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de afstand tussen de nieuwe bebouwing en de bestemmingsgrens bedraagt circa 60 meter en voldoet 

derhalve.  

 

Interne werking 

Naast de externe werking moet de interne werking worden beoordeeld. Met andere woorden: past de 

nieuwe functie in de omgeving? In het plangebied wordt een klein kantoorgebouwtje gerealiseerd, wat 

een bedrijfsgebouw van het akkerbouwbedrijf is. Doordat hier dagelijks mensen werkzaam zijn dient dit 

gebouw ook beschermd te worden voor belasting van externe bedrijven. Het tegenoverliggende bedrijf 

betreft eveneens een akkerbouwbedrijf, de nieuwe functie moet omgekeerd ook aan de afstand van 30 

meter voldoen. Dat is, gelet op bovenstaande beschouwing, het geval. Verder zijn er bijvoorbeeld geen 

intensieve veehouderijen met geurhindercontouren, of industriële activiteiten met hindercountouren, in 

de directe omgeving aanwezig waar rekening mee gehouden moet worden. Deze aspecten vormen dus 

eveneens geen belemmering.  

 

4.8 Kabels en leidingen 
 

Er bevinden zich binnen het plangebied geen hoogspannings- gasleidingen, of andere planologische 

relevante kabels en leidingen. Het aanwezige trafohuis op het terrein wordt, met behulp van het 

nutsbedrijf, verplaatst naar de voorzijde (oostzijde) van het terrein. 

 

Toetsing 

Het aspect 'kabels en leidingen' leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig plan. 

 

4.9 Verkeer en parkeren 
 

Verkeer 

De bestaande in- en uitritten wijzigen in de beoogde situatie niet. De wijziging heeft geen significante 

toename in het aantal verkeersbewegingen tot gevolg, er is namelijk reeds sprake van een reeds bestaand 

akkerbouwbedrijf. Het reeds vergunde zoekgebied wordt middels dit wijzigingsplan verplaatst van noord 

naar zuid, de bebouwingsmogelijkheden en het bijbehorende aantal vervoersbewegingen neemt door de 

bestemmingsplanwijziging an sich niet toe. Overigens zijn er door de centralisering minder 

vervoersbewegingen nodig dan nu het geval is. De benodigde landbouwmachines hoeven niet eerst van 

het industrieterrein gehaald te worden om ingezet te worden op de akkerbouwgronden rond het 

plangebied. Ze zijn in de beoogde situatie allemaal al op het erf aanwezig. Er zijn daarom wat betreft 

verkeer geen significante gevolgen. Dit verkeer past binnen het bestaande verkeersbeeld. 

 

Parkeren 

Onderhavig plan leidt niet tot een extra parkeerdruk. Overigens is op het eigen terrein ruim voldoende 

ruimte voor parkeren en zal er geen parkeren worden afgewenteld op de omgeving. 
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5. Juridische beschrijving 
 

Het plan is opgezet op grond van het bepaalde in artikel 3.8, sub b en sub g van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Dronten (D4000)”. Het wijzigingsplan ‘Swifterbant - Rivierduinweg 8 (D40006)’  

bestaat uit een verbeelding, planregels en deze toelichting. De verbeelding en de regels vormen het 

juridisch bindend deel van het wijzigingsplan.  

  

Op de verbeelding is het bedrijfskavel aangegeven met een omvang van 13.349 m2 en een zoekgebied van 

11.539 m2 wordt aangeduid met de aanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch - zoekgebied’. Voor de 

gronden waar deze aanduiding in het vigerend bestemmingsplan geldt, wordt de aanduiding geschrapt.  

Daarnaast bevat de verbeelding de functieaanduiding ‘specifieke vorm van water - kavelsloot’.   

  

In de planregels van voorliggend wijzigingsplan wordt verwezen naar de planregels van het moederplan. 

Voor toetsing aan de planregels moet het moederplan worden geraadpleegd. In aanvulling op de regels 

van het moederplan is binnen de bestemming ‘Agrarisch’ een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

waarmee wordt verzekerd dat de erfbeplanting wordt aangelegd zoals weergegeven in het inpassingsplan 

dat als Bijlage 1 bij de regels is bijgevoegd.   
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6. Uitvoerbaarheid 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van deze binnenplanse 

wijziging van het bestemmingsplan (conform artikel 3.6, lid 1, sub a Wro).  

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
Het betreft een privaat initiatief. De kosten voor het bouwen en aanleggen worden gedragen door 

initiatiefnemer. Om de gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij uitvoering van voorgestane 

ontwikkeling te verhalen, wordt leges geheven conform de door de gemeenteraad van Dronten 

vastgestelde “legesverordening 2019”.  

 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

6.2.1 Kenbaar maken plannen 

Initiatiefnemer heeft zijn plan mondeling kenbaar gemaakt aan de meest nabij gelegen omwonenden. 

Gelet op het feit dat hier reeds jaren een akkerbouwbedrijf gevestigd is geweest bestaat er geen 

negatieve grondhouding.  

 

6.2.2 Vooroverleg 

Het voornemen is tevens in het kader van vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro) toegezonden aan de 

vooroverlegpartners, zijnde Gedeputeerde Staten van Flevoland (provincie) en het Waterschap. Zij 

zonden de volgende vooroverlegreacties (samengevat): 

 

6.2.2.1 Provincie 

De provincie wees op  

• invoeging van toetsing aan het meest actuele provinciale beleid, zijnde de omgevingsverordening 

Flevoland; 

• aanpassing van de planregel omtrent de bescherming van archeologische waarden ter hoogte van 

het onderzoeksgebied; 

• aanscherping en aanvulling van het hoofdstuk flora en fauna. 

 

6.2.2.2 Waterschap 

Het waterschap gaf aan dat de waterparagraaf beperkt kon worden tot alleen de daadwerkelijk relevante 

zaken en vroeg om in het thema “schoon water” een aantal zaken te verduidelijken. 

 

 De reacties van beide overlegpartners zijn verwerkt in dit wijzigingsplan. 

 

6.2.3 Ter inzagelegging  

Het ontwerpwijzigingsplan heeft op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zes 

weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was het mogelijk om zienswijzen in te dienen bij de 

gemeente. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.  
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Samenvatting 

In opdracht van VanWestreenen b.v. heeft Transect b.v. in april 2019 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rivierduinweg 8 in Swifterbant (gemeente 

Dronten). De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om een bestemmingsplanwijziging door 

te voeren en een nieuwe bewaarloods voor agrarische producten en een nieuwe werktuigberging te 

realiseren in het plangebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden van de nieuwbouw zal grondverzet 

plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische 

resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

 

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (2016) geldt de dubbelbestemming Waarde – 

Archeologie 2 in het plangebied. Onderhavig onderzoek is gericht op het vaststellen van de noodzaak 

tot het handhaven, wijzigen of schrappen van deze dubbelbestemming in het nieuwe 

bestemmingsplan. Binnen de bestaande dubbelbestemming geldt dat voor bouwwerken die groter zijn 

dan 100 m2 en dieper dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van circa 8.500 m², waarvan in de nabije toekomst circa 4.000 m² bebouwd zal 

worden. Aangezien de voorgenomen bouwplannen deze planregels overschreden, is in het kader van 

de aanvraag van een omgevingsvergunning vooralsnog een archeologisch vooronderzoek nodig. 

 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied. Om de 

gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen, en waar mogelijk bij te stellen, is een 

inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd in het plangebied. 

 

Conclusie 

Op basis van het gecombineerde bureau- en veldonderzoek is vast te stellen dat het plangebied een 

lage verwachting kent op het aantreffen van intacte archeologische waarden uit de periode 

Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Hoewel vooraf werd verwacht rivierduinen of oeverwallen 

aan te treffen in het plangebied binnen 2,0 m -Mv, zijn deze tijdens het veldonderzoek niet 

aangetroffen. In de ondergrond is sprake van een vroegholocene beekgeul, die overveend is geraakt 

vanaf het Laat-Neolithicum. De top van het veen is vervolgens geërodeerd door Zuiderzee-afzettingen, 

waarvan aan de oostzijde van het plangebied eveneens een geul aangetroffen is. Dergelijke 

afzettingen zijn gedurende het Meso- en Neolithicum niet geschikt geweest voor bewoning. Daarom is 

de hoge verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten uit deze periode naar een lage 

verwachting bij te stellen. Theoretisch kunnen nog sporen van landgebruik en terreininrichting 

samenhangend met natte contexten worden aangetroffen (visfuiken, aanlegsteigers etc.), maar deze 

zijn met regulier prospectief onderzoek niet op te sporen. Daarnaast betekent de aanwezigheid van 

een Zuiderzeegeul dat theoretisch nog sprake is van een verwachting op het aantreffen van 

scheepswrakken. Het overgrote deel van deze scheepswrakken is echter reeds in kaart gebracht. Het is 

onwaarschijnlijk dat deze zich nog in het plangebied bevinden.  

 

Advies 

In het plangebied is vastgesteld dat sprake is van een lage verwachting op het aantreffen van intacte 

archeologische waarden. In het kader van de bestemmingsplanwijziging willen we dan ook adviseren 

om geen nieuwe dubbelbestemming archeologie op te nemen. De voorgenomen ingrepen in het 

plangebied, de bouw van een werktuigenberging en opslag voor agrarische producten op heipalen 

waarvoor geheid gaat worden, kunnen dan ook zonder verder archeologisch onderzoek plaats vinden. 



 
 

Wel willen wij opdrachtgever, initiatiefnemer en bevoegd gezag meegeven bij het vaststellen van het 

heipalenplan zo veel mogelijk rekening te houden met de Handreiking Archeologievriendelijk Bouwen 

(Roorda e.a., 2016), zodat onverhoopte toevalsvondsten of zaken die niet aan te tonen zijn met 

regulier prospectief onderzoek zo veel mogelijk gespaard blijven.  

 

Tevens willen we de opdrachtgever, de initiatiefnemer en de uitvoerder van de werkzaamheden cq. 

aannemer graag wijzen op de wettelijke plicht (Erfgoedwet 2016, artikel 5.10) om eventuele 

toevalsvondsten gedaan bij het graven van de funderingssleuven direct te melden bij het bevoegd 

gezag (de gemeente Dronten) en het Provinciaal depot voor Bodemvondsten (mevrouw T. Roovers). Er 

zouden in theorie namelijk nog zaken aan te treffen kunnen zijn die niet op reguliere wijze met 

archeologisch onderzoek op te sporen zijn, zoals scheepswrakken en zaken samenhangend met 

Neolithische visfuiken, steigers en boomstamboten.  

 

Het bovenstaande is een advies. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het bevoegd 

gezag (de gemeente Dronten) een besluit over de eventuele omgang met archeologische waarden 

binnen het plangebied. Dit besluit kan en mag afwijken van hetgeen is geadviseerd door Transect. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van VanWestreenen b.v. heeft Transect b.v. 1 in april 2019 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rivierduinweg 8 in Swifterbant (gemeente 

Dronten). De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om een bestemmingsplanwijziging door 

te voeren en een nieuwe bewaarloods voor agrarische producten en een nieuwe werktuigberging te 

realiseren in het plangebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden van de nieuwbouw zal grondverzet 

plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische 

resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

 

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (2016) geldt de dubbelbestemming Waarde – 

Archeologie 2 in het plangebied. Onderhavig onderzoek is gericht op het vaststellen van de noodzaak 

tot het handhaven, wijzigen of schrappen van deze dubbelbestemming in het nieuwe 

bestemmingsplan. Binnen de bestaande dubbelbestemming geldt dat voor bouwwerken die groter zijn 

dan 100 m2 en dieper dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van circa 8.500 m², waarvan in de nabije toekomst circa 4.000 m² bebouwd zal 

worden. Aangezien de voorgenomen bouwplannen deze planregels overschreden, is in het kader van 

de aanvraag van een omgevingsvergunning vooralsnog een archeologisch vooronderzoek nodig. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1 en het voor dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak (Lepage, 2019).  

 

                                                                 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom de plangebieden, wordt de kans 

bepaald dat binnen de plangebieden archeologische resten liggen. Hiertoe is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het 

landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-geomorfologisch 

kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie uit relevante 

achtergrondliteratuur.  

 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). De toegepaste methodiek in het veld wordt beschreven bij de beschrijving 

van de veldresultaten (Hoofdstuk 10).  

 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie in de loop van de tekst en 

puntsgewijs in hoofdstuk 11, antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Wat is de bodemopbouw, zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante 

bodemniveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in de plangebieden worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de - verwachte - aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 

(bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1).
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Swifterbant  

Toponiem Rivierduinweg 8 

Gemeente Dronten 

Provincie Flevoland 

Kaartblad 20H 

Perceelnummers Dronten DTN01 H813 

Centrumcoördinaat 171.009 / 510.581 

Oppervlakte Circa 8.500 m2  

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied in een 

straal van circa 500 m. Dit onderzoeksgebied wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter 

inzicht te komen in de landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het 

plangebied.  

 

Het plangebied bevindt zich aan de Rivierduinweg 8 in Swifterbant (gemeente Dronten). De ligging van 

het plangebied is weergegeven in figuur 1 en 2. Kadastraal gezien behoort het plangebied tot perceel 

Dronten DTN01 H813, waarvan het een deel van 8.500 m² uitmaakt. De noordzijde van het plangebied 

wordt begrensd door het akkerbouwbedrijf van de initiatiefnemer aan de Rivierduinweg 8, de 

oostzijde van het plangebied wordt begrensd door de Rivierduinweg zelf. De west- en zuidzijdes van 

het plangebied worden begrensd door het nieuw in te richten bouwvlak. Ten tijde van het onderzoek 

is het plangebied in gebruik als weiland nadat het een aantal jaren is gebruikt voor de teelt van uien. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron topografische kaart: PDOK. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning 

Aard bodemverstoringen Heipalen 

Verstoringsoppervlakte Circa 4.000 m² 

 

 

Binnen het plangebied bestaat het voornemen om het bestaande bouwvlak uit te breiden, waarvoor 

een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Onderhavig onderzoek is gericht op het bepalen van de 

noodzaak tot het handhaven, wijzigen of schrappen van de bestaande dubbelbestemming op het 

gebied van archeologie.  

Na afloop van de bestemmingsplanwijziging bestaat het voornemen een nieuwe bewaarloods voor 

agrarische producten en een werktuigenloods te realiseren. Deze zullen gezamenlijk een oppervlakte 

van circa 4.000 m² beslaan. De fundering zal bestaan uit een aantal heipalen die worden aangebracht 

tot de pleistocene ondergrond, waarop een balkfundering tot circa 70 cm -Mv wordt aangebracht. 

Deze ingrepen kennen in de toekomst mogelijk een aanvullende archeologische onderzoeksplicht, 

afhankelijk van de noodzaak tot het handhaven, wijzigen of schrappen van de bestaande 

dubbelbestemming archeologie.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging  

Beleidskader Bestemmingsplan Buitengebied Dronten 

Onderzoeksgrenzen >100 m2 en dieper dan 40 cm -Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2021 

in werking zal treden. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Dronten inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan Buitengebied Dronten (2016). In het plangebied geldt de dubbelbestemming 

Waarde – Archeologie 2. Hiervoor geldt dat voor bouwwerken die groter zijn dan 100 m2  en dieper 

dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op de archeologische beleidskaart en de 

archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Dronten (bijlage 2 en 3) ligt plangebied binnen 

een zone waar een hoge archeologische verwachting geldt. Aangezien de voorgenomen bouwplannen 

deze planregels overschreden, is in het kader van de aanvraag van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning vooralsnog een archeologisch vooronderzoek nodig. In het kader van de 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging moet nog blijken of de bestaande dubbelbestemming kan 

worden gehandhaafd, gewijzigd of geschrapt. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Pleistoceen dekzandlandschap met Holocene Zuiderzeeafzettingen 

Geomorfologie Welving in getijdeafzettingen (kaartcode 3L20) 

Maaiveldhoogte Circa -4,1 m NAP 

Bodem Kalkrijke poldervaaggronden in zware zavel (Kaartcode Mn22A 

Grondwatertrap VI 

 

 

Landschap 

Het plangebied ligt in het oerstroomdal van de Rijn. In het Saalien (circa 200.000 – 130.000 jaar 

geleden), maar ook in het Weichselien (circa 115.000 – 10.000 jaar geleden) zijn in dit gebied, in 

vlechtende rivierfasen, grofzandige en grindrijke afzettingen afgezet, die tot de Formatie van 

Kreftenheye worden gerekend. Direct op deze afzettingen, dan wel op mariene klei uit het Eemien 

(circa 130.000 – 115.000 jaar geleden), is vervolgens gedurende het Weichselien dekzand afgezet. Het 

dekzand vormt het oudste potentiële archeologische niveau van het plangebied. Dit dekzand is in 

verschillende perioden en fasen afgezet (Stouthamer et al., 2015): 

In het Midden-Weichselien werden het Oud Dekzand I en II afgezet (Formatie van Boxtel, Laagpakket 

van Wierden). Het Oud Dekzand bestaat uit fijnzandige en lemige afzettingen en is gelaagd afgezet. 

Door verstuiving en sneeuwsmeltwater werden oudere sedimenten continue geërodeerd en opnieuw 

afgezet. Erosie in de vorm van bijv. verspoeling kan tot verstoring van archeologische resten hebben 

geleid, terwijl nieuwe afzettingen weer voor nieuwe nederzettingsgronden zorgden en wellicht de 

afdekking en hiermee conservering van oudere archeologische niveaus. Het Oud Dekzand I en II 

worden van elkaar gescheiden door de Laag van Beuningen; een grindig niveau dat is ontstaan in de 

koudste periode van het Laat-Pleniglaciaal. In het Laat-Weichselien worden vervolgens het Jong 

Dekzand I en II afgezet (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het Jong Dekzand I en II zijn 

afgezet in respectievelijk de Oude Dryas (12.000 – 11.800 jaar geleden) en Jonge Dryas (10.800 - 

10.150 jaar geleden). Het Jong Dekzand bestaat uit leemarm en zwak lemig, matig fijn zand, is van 

lokale herkomst en is in tegenstelling tot het Oud Dekzand ook in de vorm van koppen, 

paraboolduinen en langgerekte ruggen afgezet. Tijdens de Bølling- en Allerød-interstadialen hebben 

zich respectievelijk op de overgang van het Oud Dekzand II naar het Jong Dekzand I en het Jong 

Dekzand I naar het Jong Dekzand II onder gematigdere klimatologische omstandigheden bodems 

kunnen vormen. Dergelijke oude bodems (paleosolen) zijn dan ook indicatief voor een hoge 

verwachting op archeologische resten uit het Laat Paleolithicum B, hoewel tot nu toe nog geen 

vindplaatsen uit deze periode in dit gebied bekend zijn. Vanaf het Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden – 

heden), ontwikkelden zich onder gunstigere klimaatomstandigheden bodems in de top van het 

dekzand (Ente, Konings en Koopstra, 1986). 

Het dekzand bleef echter niet tot aan het heden het maaiveld vormen. Volgens de Top 

Pleistoceenkaart van de gemeente Dronten (2009; bijlage 4) komt het thans in het plangebied tussen -

-7 en -6 m NAP voor (circa 2 tot 3 m -Mv). De top van het dekzand ligt thans beneden maaiveld door 

de stijging van de zeespiegel in het Holoceen; in het Holoceen maakte het plangebied deel uit van het 

perimariene gebied. Achter de kustbarrière ontwikkelde zich een getijdenbekken (Vos, 2015). Hierin 

mondde onder andere de Oude IJssel uit, die door en rondom het plangebied stroomde, grofweg 

tussen Lelystad en Swifterbant (‘Rivierduingebied Swifterbant’). Via het zeegat van Alkmaar-Bergen 

had de zee invloed op het riviersysteem van de Oude IJssel en de Eem (ten zuidwesten van het 

plangebied). Deze invloed werd bepaald door de mate van openheid of geslotenheid van de 

kustbarrière. In verschillende fases van relatieve open kustsituaties zijn getijdekleien afgezet, die 
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regionaal ook wel bekend staan onder de namen Unio- en Cardiumklei. Deze kleien worden 

respectievelijk gerekend tot het Laagpakket van Wormer en Laagpakket van Walcheren binnen de 

Formatie van Naaldwijk (de Mulder et al., 2003). De afzettingsfasen van de Unio-klei liggen rond 4.400-

4.200 (Unio I) en 3.400-3.200 voor Chr. (Unio II). De Cardiumklei is in de Vroege-Bronstijd afgezet 

(2.000 – 1.800 voor Chr.) onder estuariene condities (Gotje, 1993). Op de oevers van de Wormer-

kreken heeft bewoning plaats kunnen vinden, en in de geulafzettingen van de Walcheren-kreken 

zouden nog afvallagen, visfuiken en visweren aanwezig kunnen zijn. Nederzettingen worden bovenop 

de Walcheren kreken niet verwacht, omdat de top van deze kreekafzettingen later geërodeerd is.  

Als gevolg van de afnemende snelheid van de zeespiegelstijging verzandde het getijsysteem en slibde 

het zeegat van Alkmaar-Bergen rond 1.600 voor Chr. definitief dicht (Midden-Bronstijd A, 1800 – 1500 

voor Chr.).Hierdoor kwam in het gebied op grote schaal veen tot ontwikkeling (Formatie van 

Nieuwkoop).  

Volgens de paleogeografische kaarten van Vos en De Vries (2015; bijlage 11) ligt het plangebied 

gedurende het Vroeg-Holoceen in een beekdal dat al in het Laat-Mesolithicum verland en 

dichtgeveend is (tussen circa 9000-5500 v. Chr.), waarna het beekdal gedurende het Neolithicum weer 

openbreekt en het plangebied centraal in een geul komt te liggen. Ook deze geul verland weer, 

waarna het plangebied zoals een groot deel van holoceen Nederland overveend raakt in de vroege 

Bronstijd. Waarschijnlijk heeft een aantal veenrivieren in en om het plangebied gelopen. In de 

veengebieden ontstaan zoetwatermeren die zich in de loop van de tijd uitbreiden door golfslag. 

Hierdoor ontstonden achtereenvolgens het Flevomeer (Romeinse Tijd) en de binnenzee het Almere 

(Vroege-Middeleeuwen). In het Almere worden humeuze kleien afgezet die behoren tot de Almere 

Laag binnen het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk). Deze kleien zijn gelaagd en 

humeus; er komt detritus voor met dunne silt- en uiterst fijne zandlaagjes (Weerts, 2003). In de Late 

Middeleeuwen ontstaat een meer open verbinding met de Waddenzee en ontstaat de Zuiderzee, 

waarbij de restanten van het veengebied steeds verder opgeruimd worden. In de Zuiderzee worden 

zandige kleien en zand afgezet die de Zuiderzee Laag vormen binnen het Laagpakket van Walcheren 

(Formatie van Naaldwijk). Met de afsluiting van de Zuiderzee in 1938 ontstond het IJsselmeer. Tijdens 

deze korte fase zijn in het gebied kleiige meerbodem-afzettingen gevormd (IJsselmeer Laag binnen de 

Formatie van Naaldwijk). Deze zijn in de praktijk moeilijk te herkennen, omdat ze vaak in de bouwvoor 

zijn opgenomen of als gevolg van het frezen van de bodem met de er onder gelegen Zuiderzee Laag 

zijn vermengd. Tussen 1950 en 1957 is de Oostelijke Flevopolder aangelegd, die in 1957 droog viel. 

Zuidelijk Flevoland is tussen 1959 en 1968 aangelegd (Berendsen, 2005). Hiermee kwam een einde aan 

de sedimentatie in het plangebied. 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone aangemerkt als welvingen in 

getijdeafzettingen (kaartcode 3L20; bijlage 6). Hiermee wordt waarschijnlijk aangemerkt dat oevers en 

verlande geulen aan te treffen zijn uit de vroegholocene periode. Dergelijke geulen of oevers zouden 

goed zichtbaar moeten zijn in de verschillen in maaiveldhoogte in en om het plangebied. De 

beekranden, oevers en geulen liggen in een groter vroeg-holoceen landschap, waar dekzandruggen 

soortgelijke gunstige omstandigheden hebben geboden. Het is vooralsnog echter onduidelijk of deze 

ook in of om het plangebied aanwezig zijn. Op basis van de paleogeografische kaarten van Vos en De 

Vries (2015) bestaan in elk geval geen aanwijzingen om te vermoeden dat sprake is van dergelijke 

dekzandruggen. Op de update van de Krekenkaart van Dresscher en Raemaekers (2010; bijlage 12), is 

te zien dat het plangebied waarschijnlijk vlak ten noorden van een kreek ligt, waar een jongere geul 

door een oude bedding loopt. 

Het tegendeel lijkt echter te kloppen. De maaiveldhoogtes in het plangebied zijn zeer gelijk tussen de 

4,0 tot 4,2 m -NAP (bijlage 7), terwijl in de omgeving van het plangebied percelen aanwezig zijn 
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waarbinnen hoogteverschillen tot een halve meter zichtbaar zijn, met duidelijk kronkelende geulen. 

Het is daarom aan de hand van de maaiveldhoogtes en geomorfologische kaarten niet direct duidelijk 

wat de exacte aard van de afzettingen in het plangebied is. Op basis van de kaarten van de gemeente 

Dronten wordt echter duidelijk dat in het plangebied in elk geval geen rivierduinen of oeverwallen 

verwacht worden (bijlage 8). Het lijkt van oorsprong veeleer een laaggelegen gebied zijn geweest waar 

getijdewerking vrije invloed heeft gehad. In de omgeving zijn diverse geulen aangemerkt en ten zuiden 

is een brede band gekarteerd als geërodeerd.  

Lithologie en ondergrondgegevens 

Aan de hand van twee boringen, uitgevoerd 20 m ten noordwesten (B20H2279) en 120 m ten zuiden  

van het plangebied (B20H2281) is het mogelijk een deel van de lithologische bodemopbouw in het 

plangebied af te leiden (bron: www.dinoloket.nl). De boringen laten zien dat tot een diepte van 1,5 tot 

2,5 m diepte sprake is van een kleipakket (Walcheren-afzettingen), op een restant van een veen- en 

gyttja-pakket tot 2,5-3,75 m -Mv. Dit ligt op een pakket klei (Wormer-afzettingen) tot een diepte van 

5,8-6,0 m -Mv (circa 10 m -NAP). De natuurlijke ondergrond bestaat uit zand van de fijne categorie, het 

dekzandpakket. Het is vooralsnog onduidelijk of in dit zand een bodem is aangetroffen. Op basis van 

de kaarten van de gemeente Dronten zijn in de top van de dekzandafzettingen ter plaatse van het 

plangebied nog intacte podzolbodems aan te treffen met een A(E)BC profiel onder de diverse klei- en 

veenpakketten (bijlage 5).  

Bodem en grondwater 

Ook op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar kalkrijke poldervaaggronden in zware 

zavel worden verwacht (kaartcode Mn22A; bijlage 9). Poldervaaggronden zijn gerijpte kleigronden 

waarin een geringe mate van bodemvorming heeft plaatsgevonden. Er is binnen 80 cm -Mv geen veen 

aanwezig. In de bovenlagen kan, door wisselingen in de grondwaterstand, sprake zijn van 

roestvorming (De Bakker en Schelling, 1989).Dieper in de ondergrond, in de pleistocene afzettingen 

dieper in de ondergrond kan volgens de verwachtingskaart van de gemeente Dronten nog sprake zijn 

van intacte podzolbodems (bijlage 5). 

De grondwatertrap in het plangebied is VI. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van relatief 

hoger en droger gelegen gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand binnen 40-80 cm -

Mv wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zelfs dieper dan 120 cm -Mv. Vanuit 

archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat zowel organische (zaken als leer, 

hout) als anorganische resten goed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven. Voor wat 

betreft (onverbrande) organische resten moet wel het voorbehoud worden gemaakt, dat door 

schommelingen in de grondwaterstand en door oxidatie (als gevolg van de relatief hoge 

grondwaterstand) deze enigszins kunnen zijn gedegradeerd. 
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7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden 

Wettelijk beschermde monumenten Ja 

AMK-terreinen (binnen 500 m) Ja 

Archeologische waarden (binnen 500 m) Ja 

 

 

Archeologische verwachtingen 

De archeologische verwachting voor het plangebied wordt bepaald door de ligging van ondergrondse 

laagpakketten en historische gegevens. Aan de hand daarvan is een archeologische 

verwachtingenkaart opgesteld voor de gemeente Dronten, waaruit blijkt dat het plangebied een hoge 

verwachting kent op het aantreffen van archeologische waarden (bijlage 3). De bekende 

archeologische waarden uit de omgeving van het plangebied zullen hieronder kort worden besproken, 

aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn via Archis en DansEasy.  

 

Bekende waarden, archeologische onderzoeken 

Het plangebied ligt volgens Archis binnen een AMK-terrein. Het betreft terrein 12.510, dat is ingedeeld 

vanwege de verwachting op het aantreffen van een zeer uitgebreid netwerk van bewoonbare 

terreindelen. Deze zouden bewoonbaar moeten zijn geweest gedurende het Mesolithicum en het 

Vroeg-Neolithicum, met name door de Swifterbantcultuur, die zijn naam ontleent aan het 

nabijgelegen dorp. Het betreft een zeer ruim opgezet terrein, dat niet in zijn volledigheid bewoonbaar 

is geweest. Het heeft daarmee meer de status van een aandachtsgebied, zoals op de 

verwachtingskaarten van de gemeente. Het is ook onbekend in hoeverre in het aandachtsgebied de 

rivierduinen en de pleistocene afzettingen nog intact zijn. Op de intacte oeverwallen en rivierduinen 

zijn echter begravingen, nederzettingsterreinen en vondstconcentraties uit het Meso- en Neolithicum 

aangetroffen, specifiek de Swifterbantcultuur. . Daarnaast zijn binnen het terrein diverse 

scheepswrakken bekend, daterend vanaf de 14e eeuw, met een nadruk op de 16e eeuw.  

Vondstmeldingen samenhangend met scheepswrakken bevinden zich rondom het plangebied op circa 

250 m ten noordwesten (3181107100 en 2868319100). Op circa 300 m ten zuidoosten van het 

plangebied bevindt zich een aanvullend AMK-terrein samenhangend met scheepswrakken, namelijk 

15.831. Het scheepswrak dateert grofweg uit de 17e tot de 18e eeuw. 

Op circa 250 m ten zuidwesten van het plangebied is een ribfragment van een walvisachtige 

aangetroffen, dat zeer breed gedateerd is. Verdere gegevens zijn niet bekend van dit botmateriaal 

(vondstmelding 2868408100).  

 

Onderzoeken 

• Vrijwel direct ten oosten van het plangebied, aan de Rivierduinweg 7, is een vooronderzoek 

uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een golfbaan. Tijdens dit onderzoek is een theoretische 

kans voorgehouden op het aantreffen van Mesolithische en Neolithische waarden en het 

aantreffen van scheepswrakken. Uit het veldonderzoek blijkt echter dat het plangebied vrijwel 

volledig in een erorsiegeul, waardoor alsnog sprake is van een zeer lage verwachting. 

Archeologische waarden zullen vrijwel volledig verspoeld cq. verstoord zijn geraakt (Vissinga en 

Jelsma, 2006; onderzoeksmelding 2117812100). 

• Hieraan grenzend aan de oostzijde is een aanvullend veldonderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding 

van deze golfbaan. Aan de oostzijde van dit deelgebied, op circa 800 m van het plangebied, is een 

rivierduin aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat het bewoonbaar is geweest 

gedurende het Meso- en Neolithicum. Er is geadviseerd om dit duin niet te verstoren door middel 

van grondroerende ingrepen. Mocht dit wel gebeuren, dan dient vooraf een aanvullend 
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waarderend onderzoek uitgevoerd te worden. Voor zover bekend is dit niet uitgevoerd. De top van 

het aangetroffen rivierduin ligt tussen 5,5 en 6,0 m -NAP (circa 2,0 m -Mv), waarin enige 

fragmenten houtskool cq. humeus materiaal zijn aangetroffen. Het duin ken een sterke verloop in 

westelijke richting, waar de flank op dieptes van 6,0 tot 6,5 m -NAP wordt aangetroffen. Op dieptes 

van meer dan 7,0 m -Mv is het duin niet meer als afzonderlijk pakket te herkennen en worden 

weer geulafzettingen aangetroffen in het westelijk deel van het plangebied (Vissinga en Jelsma, 

2007; onderzoeksmelding 2154035100).  

• Rapporten van onderzoek in het kader van windmolens rondom het plangebied zijn niet 

beschikbaar in Archis en Dans Easy (onderzoeksmeldingen 4559607100; 4569343100). Ook het 

Masterplan Archeologie ten behoeve van “Windpark Blauw”, waar de gemeente Dronten in haar 

beoordeling van het concept-rapport om vraagt, is ten tijde van het definitief maken van 

onderhavig onderzoek niet openbaar beschikbaar.  

Samenvattend kan worden gestel dat het vooralsnog enigszins onduidelijk is wat de exacte aard van de 

aan te treffen bodem in het plangebied. Mocht in het plangebied sprake zijn van een rivierduin, dan is 

dit waarschijnlijk aan te treffen binnen 6,5 m -NAP (binnen 2,5-3,0 m -Mv). Hoewel theoretisch alle 

scheepswrakken in de omgeving van het plangebied reeds gekarteerd zijn, kunnen deze echter nog 

onontdekt in de ondergrond aanwezig zijn. Gezien de aanwezigheid van geulen en meerdere 

scheepswrakken in de omgeving van het plangebied is het zeer goed mogelijk dat deze ook dieper in 

de ondergrond nog aanwezig kunnen zijn wanneer ze zware lading vervoerd hebben. Deze zijn met 

regulier prospectief onderzoek echter niet op te sporen.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Polder, landbouw  

Huidig gebruik Weiland 

Bekende verstoringen Ploegen 

 

Historische situatie 

De cultuurhistorische waarden in het plangebied zijn door verschillende elementen beïnvloed. Het 

plangebied heeft lange tijd zeer ongunstige bewoningsomstandigheden gekend. Vanaf de Bronstijd tot 

en met de jaren ’60 van de 20e eeuw heeft het plangebied deel uitgemaakt van een uitgestrekt 

veenmoeras en het Flevomeer/Almere/Zuiderzee. Sinds de inpoldering is het plangebied in gebruik als 

akkerland. Het is vooralsnog onbekend of deze landbouwwerkzaamheden gevolgen hebben gehad 

voor de staat van de ondergrond in het plangebied. De voornaamste oorzaak van verstoringen kunnen 

bestaan uit de aanleg van een watergang en het ploegen van de bovengrond in het plangebied (figuur 

2-4).  

 

Militair Erfgoed 

Het plangebied heeft geen bijzondere betekenis of rol gespeeld in het militair verleden. Op de 

Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME), tracesofwar.nl en de Kaart van Verdedigingswerken staat 

geen aanduiding voor de aanwezigheid van militair erfgoed in het plangebied. 

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied wordt tegenwoordig gebruik als akker of grasland, waarin een watergang met een 

diepte van circa 1,2 m -Mv ligt. De bovengrond is meermaals geploegd tot een diepte van minimaal 50 

cm -Mv. Het is vooralsnog echter onduidelijk of dit ook heeft gezorgd voor de aantasting van 

pleistocene afzettingen of rivierduinen in het plangebied.  
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Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1962. Bron: topotijdreis.nl. 

Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1975. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1997. Bron: www.topotijdreis.nl 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische 

waarden 

Hoog: Meso- en Neolithicum 

Laag: Bronstijd – Nieuwe tijd 

Onbekend: scheepswrakken 

Complextypen Kampementen, nederzettingen, sporen van landgebruik, 

scheepswrakken 

Stratigrafische positie Meso- en Neolithicum: In de top van rivierduinen of het dekzand, 

vanaf 2,0 m -Mv 

Scheepswrakken vanaf maaiveld 

 

 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied. Om de 

gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen, en waar mogelijk bij te stellen, zal een 

inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd moeten worden in het plangebied.  

 

Aanwezigheid en dichtheid 

In het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit het 

Meso- en Neolithicum, gebaseerd op de vermoedelijke aanwezigheid van een rivierduin of oeverwal 

uit deze periode. Dit zijn landschapseenheden die voor de Swifterbantcultuur een uitzonderlijke 

aantrekkingskracht hebben gehad voor bewoning, landbouw en allerhande activiteiten. Een dergelijke 

rivierduin of oeverwal vormde immers een hoog punt in een verder vrij nat landschap, dat bovendien 

gedurende het Neolithicum reeds aan het vernatten was. Gedurende de Vroege Bronstijd is het 

plangebied dan ook overdekt geraakt met veen, waarna diverse mariene invloeden de historie van het 

gebied verder bepaald hebben. Tegenwoordig liggen de Zuiderzee-afzettingen aan maaiveld, hierin 

kunnen theoretisch ook scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd worden 

aangetroffen.  

De rivierduinen en oeverwallen bevinden zich in een breder vroeg-holoceen dekzandlandschap, dat op 

de hoge delen eveneens uitstekende exploitatiemogelijkheden heeft geboden. In de directe omgeving 

van het plangebied zijn deze vooralsnog niet aangetoond, waardoor deze vooralsnog verder buiten 

beschouwing zullen worden gelaten.  

Stratigrafische positie en conservering 

De stratigrafische positie van de archeologisch relevante niveaus is afgeleid uit Dino-boringen en 

onderzoek bekend uit de omgeving van het plangebied. Vanaf maaiveld zijn waarschijnlijk kleiige 

Zuiderzee-afzettingen aan te treffen, op een pakket Hollandveen-afzettingen of een mesolithisch cq. 

neolithisch rivierduin of oeverwal. Indien een oeverwal of rivierduin aanwezig is in het plangebied, dan 

kan dit waarschijnlijk worden aangetroffen vanaf circa 2,0 m -Mv, zoals ten oosten van het plangebied 

(Vissinga en Jelsma, 2007). Wanneer het plangebied in zone met een Zuiderzee-geul ligt, dan is het 

zeer goed mogelijk dat een prehistorisch niveau reeds verspoeld is geraakt. Een intact archeologisch 

relevant niveau zal zich echter kenmerken als een (dunne) humeuze laag in de top van een pakket zeer 

zandige klei of sterk siltig zand, aangemerkt als een vondstlaag of cultuurlaag. 

Eventuele scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen of de Vroege Nieuwe tijd zullen worden 

aangetroffen in de top van de geulafzettingen, beddingsafzettingen of de Zuiderzee-afzettingen. Naar 

verwachting zullen waarden hiermee samenhangend in sterke mate gedegradeerd zijn door recente 

schommelingen in het grondwaterpeil en moderne ploegwerkzaamheden.  
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Complextypen  

In het plangebied worden voor de periode Mesolithicum - Neolithicum nederzettingsterreinen, 

grafvelden en overige sporen van landgebruik verwacht. Dergelijke resten kenmerken zich door 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van aardewerk, houtskool, vuursteen en (verbrand) botmateriaal. Voor 

het Neolithicum kunnen ook haardkuilen, waterputten en huisplattegronden aanwezig zijn. 

Vindplaatsen kunnen de omvang hebben enkele vierkante meters voor een vondstconcentratie tot 

honderden vierkante meters voor een nederzetting die betrekking heeft op een enkele boerderij. 

Theoretisch zou in het natte landschap waarin het plangebied zich bevindt ook sprake kunnen zijn van 

allerlei water-gerelateerde zaken als visfuiken en aanlegsteigers, hoewel deze in de directe omgeving 

van het plangebied nog niet zijn aangetoond.  

 

Een vindplaats samenhangend met een scheepswrak zal een oppervlakte van enkele tientallen tot 

honderden vierkante meters beslaan en zal worden gekenmerkt door een vondstverspreiding 

bestaande uit hoofdzakelijk hout en metaal, waarbij een zeer breed scala aan anderssoortig 

vondstmateriaal kan worden aangetroffen afhankelijk van de eventuele lading van het schip.  

 

Vooralsnog bestaat er een onbekendheid met de staat van de ondergrond in het plangebied en de 

daadwerkelijke archeologische potentie van het plangebied. Om de aanwezigheid van eventuele 

rivierduienen of oeverwallen, dan wel de aanwezigheid van een watervoerende geul uit de 

Middeleeuwen aan te tonen, wordt aanbevolen een aantal verkennende boringen uit te voeren om de 

bodemopbouw te toetsen en de verwachting op het aantreffen van archeologische waarden aan te 

scherpen. Wanneer de omstandigheden ten velde dit toelaten kan tevens een veldkartering worden 

uitgevoerd, aangezien vondsten theoretisch vanaf maaiveld kunnen worden aangetroffen.  
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor, gutsboor 

Boordiameter 7 cm, 3 cm 

Maximale boordiepte 450 cm -Mv. 

 

 

Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals opgesteld in Hoofdstuk 9 van dit rapport. Hiertoe is in het plangebied een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd (conform het opgestelde Plan van Aanpak; Lepage, 2019). De 

boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te bepalen, inzicht te krijgen in de 

bodemopbouw en landschappelijke ligging van het plangebied. In totaal zijn in het plangebied zeven 

boringen gezet (boring 1 t/m 7).  

 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 

Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm, tot 

een diepte van maximaal 450 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, 

versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). De foto’s en beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 14 en 15. De boringen zijn zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 13. 

De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN; bijlage 7). 

 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied is ten tijde van het veldonderzoek dichtbegroeid met gras. Hierdoor is het niet 

mogelijk om een veldkartering uit te voeren als aanvulling op het veldonderzoek. Het is daarom 

vooralsnog onduidelijk of een eventueel rivierduin reeds is aangeploegd. Er zijn geen verschillen in 

maaiveldhoogte aangetroffen op basis waarvan reeds uitspraken gedaan kunnen worden over de staat 

van de ondergrond. Een impressie van het plangebied is weergegeven in figuur 5. 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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Lithologie, bodemopbouw en archeologische interpretatie 

De bodemopbouw in het plangebied ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

• Vanaf maaiveld tot een diepte van 30 tot 40 cm -Mv is sprake van een matig zandige klei, waarin 

fijne plantenresten aanwezig zijn. Ook zijn her en der schelpenresten aangetroffen in dit pakket. 

Dit betreft de moderne bouwvoor gevormd in de Zuiderzeeafzettingen van het gebied.  

• Deze Zuiderzeeafzettingen zijn aanwezig tot een diepte van circa 60-90 cm -Mv in een minder 

humeuze en gehomogeniseerde vorm. Deze zijn echter nog steeds ontkalkt onder invloed van de 

recente bemesting en gebruik als landbouwgrond.  

• In het gehele plangebied is vervolgens sprake van een pakket sterk gebandeerde zand- en klei 

afzettingen, waarin ook detrituslagen en schelpjes herkenbaar zijn. Dit betreft een pakket 

kalkhoudende geulafzettingen, dat wordt aangetroffen vanaf 60-90 cm -Mv. Aan de oostzijde van 

het plangebied (boring 4 en 7) is dit pakket aangetroffen tot een diepte van 350 en 425 cm -Mv 

(respectievelijk 7,67 en 8,39 m -NAP), waarna het door toenemende zandigheid en ligging onder 

de grondwaterspiegel niet langer in de boor bleef plakken. De aanwezigheid van detrituslagen 

geeft aan dat sprake is van verspoeling en erosie van het oorspronkelijke veenpakket in het 

plangebied. Dit pakket geulafzettingen ligt dan ook scherp tot erosief op het onderliggende 

veenpakket.  

• Het veenpakket is aangetroffen in het westelijk en centrale deel van het plangebied (boringen 1-3, 

5 en 6), vanaf circa 150-240 tot 275-310 cm -Mv. Dit pakket is enigszins gecomprimeerd onder 

invloed van het opliggende klei- en zandpakket. In de top van de veenlaag is geen sprake van een 

veraard traject. Het veen bestaat uit een combinatie van hout-, riet- en zeggeresten. Dit pakket 

kent in boringen 1, 2, 5 en 6 een scherpe tot ietwat diffuse overgang naar het onderliggende 

pakket. Boring 3 is geëindigd in dit pakket op een diepte van 350 cm -Mv (7,62 m -NAP). 

• Vanaf de onderzijde van het veenpakket (275-310 cm -Mv) is in boringen 1, 2 5 en 6 een pakket 

matig siltige klei aangetroffen, waarin dunne zandbandjes zichtbaar zijn. Deze gelaagdheid doet 

vermoeden dat het ook hier geulafzettingen betreft. Het ontbreekt in deze laag echter aan 

detritusbanden en schelpen, waardoor het vermoeden bestaat dat het een pakket geulafzettingen 

van een vroegholocene beek of rivier is. Boringen 1, 2 5 en 6 zijn geëindigd in dit pakket op 

dieptes van 400-450 cm -Mv (8,28 - 8.73 m -NAP). 

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het doorzoeken van de opgeboorde grondmonsters zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat het opsporen van dergelijke zaken niet 

het hoofddoel van het onderzoek is geweest. Dit vereist een meer intensieve en gebiedsspecifieke 

onderzoeksstrategie.  

 

Archeologische interpretatie 

Landschappelijk gezien is vastgesteld dat binnen een diepte van 350-450 cm -Mv (7,62 – 8,73 m -NAP) 

geen sprake is van een rivierduin of oeverwal. Er lijkt veleer sprake te zijn van een vroegholocene beek 

en die geleidelijk verveend is, waarna het veenpakket op zijn beurt verspoeld en doorsneden is geraakt 

door veenrivieren en latere Zuiderzeegeulen. Eventuele rivierduinen of oeverwallen zijn waarschijnlijk 

wel grenzend aan het plangebied aan te treffen, hoewel niet met zekerheid vast te stellen is op welke 

afstand. Afhankelijk van de breedte die de geul oorspronkelijk gehad heeft, kan deze direct grenzend 

aan het plangebied tot op enige afstand worden aangetroffen (zoals in Vissinga en Jelsma, 2007). 

Archeologisch gezien betekent het ontbreken van een rivierduin of oeverwal dat sprake is van een lage 

verwachting op het aantreffen van intacte archeologische waarden uit de periode Mesolithicum – 

Neolithicum. Aan de randen van geulen kunnen wel sporen van landgebruik en terreininrichting, zoals 

visfuiken en aanlegsteigers worden aangetroffen, maar deze zijn met regulier prospectief onderzoek 

niet of nauwelijks op te sporen.  
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De aanwezigheid van een (kleine) Zuiderzee-geul maakt dat in het plangebied theoretisch nog 

scheepswrakken aangetroffen kunnen worden, hoewel deze waarschijnlijk al opgemerkt zouden zijn 

bij de karting van de polders in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw. Hoewel geen scheepswrakken of 

verploegde lading is opgemerkt tijdens het veldonderzoek en geen stukken hout zijn aangeboord in de 

geulafzettingen, moet worden opgemerkt dat scheepswrakken met regulier prospectief onderzoek 

niet op te sporen zijn.  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied heeft oorspronkelijk in een beeklandschap gelegen dat het pleistocene 

dekzandlandschap heeft doorsneden. Dit dekzandlandschap is vanaf het Laat-Neolithicum 

geleidelijk overveend geraakt. Het veenpakket is verspoeld geraakt door veenstromen en de vrij 

plostelinge invloed van de Zuiderzee. Er is geen sprake van de vooraf verwachte rivierduinen of 

oeverwallen.  

 

• Wat is de bodemopbouw, zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante 

bodemniveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze? 

De bodemopbouw is grofweg in de delen in een moderne bouwvoor gevormd in de 

Zuiderzeeafzettingen. De Zuiderzeeafzettingen liggen op een veenpakket en een geul die het veen 

doorsneden heeft. Het veen ligt op een pakket beekgeul-afzettingen. Een pakket dekzand als 

onderdeel van het pleistocene landschap is binnen 4,5 m -Mv niet bereikt.  

 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Er zijn geen archeologisch relevante niveaus aangetroffen.  

 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Op grond van onderhavig onderzoek is de hoge verwachting op het aantreffen van intacte 

archeologische waarden bij te stellen naar een lage verwachting. Deze lage verwachting is 

gebaseerd op het ontbreken van de vooraf vastgestelde archeologisch relevante niveaus. In het 

plangebied zijn geen rivierduinen of oeverwallen, maar geulafzettingen op een veenpakket 

aangetroffen. Daardoor is de verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit de 

periode Mesolithicum en Neolithicum naar een lage verwachting bij te stellen. Omdat een 

beekgeul is aangetroffen, is echter vooralsnog niet uit te sluiten dat sprake is van sporen van 

terreininrichting als visfuiken en aanlegsteigers. Deze zijn met regulier prospectief onderzoek 

echter niet aan te tonen en zijn in de directe omgeving ook nog niet gevonden tijdens onderzoek. 

De aanwezigheid van scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen en de Vroege Nieuwe tijd is 

vooralsnog ook niet uit te sluiten, maar deze zijn evenmin aan te tonen met regulier prospectief 

onderzoek. Vanuit een praktisch oogpunt moet er daarom voorlopig van uit worden gegaan dat 

dergelijke zaken zich niet in het plangebied bevinden.  
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12. Conclusie en advies 

Conclusie 

Op basis van het gecombineerde bureau- en veldonderzoek is vast te stellen dat het plangebied een 

lage verwachting kent op het aantreffen van intacte archeologische waarden uit de periode 

Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Hoewel vooraf werd verwacht rivierduinen of oeverwallen 

aan te treffen in het plangebied binnen 2,0 m -Mv, zijn deze tijdens het veldonderzoek niet 

aangetroffen. In de ondergrond is sprake van een vroegholocene beekgeul, die overveend is geraakt 

vanaf het Laat-Neolithicum. De top van het veen is vervolgens geërodeerd door Zuiderzee-afzettingen, 

waarvan aan de oostzijde van het plangebied eveneens een geul aangetroffen is. Dergelijke 

afzettingen zijn gedurende het Meso- en Neolithicum niet geschikt geweest voor bewoning. Daarom is 

de hoge verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten uit deze periode naar een lage 

verwachting bij te stellen. Theoretisch kunnen nog sporen van landgebruik en terreininrichting 

samenhangend met natte contexten worden aangetroffen (visfuiken, aanlegsteigers etc.), maar deze 

zijn met regulier prospectief onderzoek niet op te sporen. Daarnaast betekent de aanwezigheid van 

een Zuiderzeegeul dat theoretisch nog sprake is van een verwachting op het aantreffen van 

scheepswrakken. Het overgrote deel van deze scheepswrakken is echter reeds in kaart gebracht. Het is 

onwaarschijnlijk dat deze zich nog in het plangebied bevinden.  

 

Advies 

In het plangebied is vastgesteld dat sprake is van een lage verwachting op het aantreffen van intacte 

archeologische waarden. In het kader van de bestemmingsplanwijziging willen we dan ook adviseren 

om geen nieuwe dubbelbestemming archeologie op te nemen. De voorgenomen ingrepen in het 

plangebied, de bouw van een werktuigenberging en opslag voor agrarische producten op heipalen 

waarvoor geheid gaat worden, kunnen dan ook zonder verder archeologisch onderzoek plaats vinden. 

Wel willen wij opdrachtgever, initiatiefnemer en bevoegd gezag meegeven bij het vaststellen van het 

heipalenplan zo veel mogelijk rekening te houden met de Handreiking Archeologievriendelijk Bouwen 

(Roorda e.a., 2016), zodat onverhoopte toevalsvondsten of zaken die niet aan te tonen zijn met 

regulier prospectief onderzoek zo veel mogelijk gespaard blijven.  

 

Tevens willen we de opdrachtgever, de initiatiefnemer en de uitvoerder van de werkzaamheden cq. 

aannemer graag wijzen op de wettelijke plicht (Erfgoedwet 2016, artikel 5.10) om eventuele 

toevalsvondsten gedaan bij het graven van de funderingssleuven direct te melden bij het bevoegd 

gezag (de gemeente Dronten) en het Provinciaal depot voor Bodemvondsten (mevrouw T. Roovers). Er 

zouden in theorie namelijk nog zaken aan te treffen kunnen zijn die niet op reguliere wijze met 

archeologisch onderzoek op te sporen zijn, zoals scheepswrakken en zaken samenhangend met 

Neolithische visfuiken, steigers en boomstamboten.  

 

Het bovenstaande is een advies. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het bevoegd 

gezag (de gemeente Dronten) een besluit over de eventuele omgang met archeologische waarden 

binnen het plangebied. Dit besluit kan en mag afwijken van hetgeen is geadviseerd door Transect. 



28 
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Archeologische Beleidskaart, gemeente Dronten 
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 Archeologische verwachtingenkaart Dronten 

 



33 
 

 Top van de Pleistocene afzettingen 
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 Te verwachten bodems in pleistocene afzettingen 
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 Geomorfologie 
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 Maaiveldhoogte 
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 Verbreidingskaart Laagpakket van Wormer 
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 Bodem 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Paleogeografische kaarten (Vos en De Vries. 2015) 

 

 

 

  



41 
 

 

 

  



42 
 

 

 

  



43 
 

 Update Krekenkaart Dresscher en Raemaekers 

 

  



44 
 

 

  



45 
 

 

 

 Boorpuntenkaart 



46 
 

 Foto’s van boringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: 0-400 cm -Mv. 

Boring 2: 0-350 cm -Mv, tot 450 -Mv geboord, maar liep uit guts. 
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Boring 3: 0-350 cm -Mv. 

Boring 4: 0-275 cm -Mv. Op grotere diepte liep het materiaal onder invloed van grondwater uit de boor. Geboord tot 425 
cm -Mv. 
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 Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: SWIFT-1
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 170.936, Y: 510.575, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,32, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

35 cm -Mv / 4,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen, met brokken Zs3

90 cm -Mv / 5,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes, veenbrokjes

205 cm -Mv / 6,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hollandveen-Laagpakket, top verspoeld

310 cm -Mv / 7,42 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: matig slap, zandbandjes, beekgeul?

 Einde boring op 400 cm -Mv / 8,32 m -NAP



2

boring: SWIFT-2
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 170.980, Y: 510.586, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,23, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

35 cm -Mv / 4,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen, met brokken Zs3

80 cm -Mv / 5,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes, veenbrokjes

150 cm -Mv / 5,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hollandveen-Laagpakket, top verspoeld

275 cm -Mv / 6,98 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: matig slap, zandbandjes, beekgeul?

 Einde boring op 450 cm -Mv / 8,73 m -NAP



3

boring: SWIFT-3
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 171.045, Y: 510.599, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,12, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

35 cm -Mv / 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen, met brokken Zs3

90 cm -Mv / 5,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes, veenbrokjes

240 cm -Mv / 6,52 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hollandveen-Laagpakket, top verspoeld - boorgat loopt vol met zandpakket

 Einde boring op 350 cm -Mv / 7,62 m -NAP



4

boring: SWIFT-4
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 171.070, Y: 510.611, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

35 cm -Mv / 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen

65 cm -Mv / 4,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes

140 cm -Mv / 5,54 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

 Einde boring op 425 cm -Mv / 8,39 m -NAP



5

boring: SWIFT-5
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 170.969, Y: 510.553, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,28, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

30 cm -Mv / 4,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen, met brokken Zs3

80 cm -Mv / 5,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes, veenbrokjes

180 cm -Mv / 6,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hollandveen-Laagpakket, top verspoeld

290 cm -Mv / 7,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: matig slap, zandbandjes, beekgeul?

 Einde boring op 400 cm -Mv / 8,28 m -NAP



6

boring: SWIFT-6
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 171.015, Y: 510.565, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,19, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

35 cm -Mv / 4,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen, met laagjes Zs3

85 cm -Mv / 5,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes, veenbrokjes

200 cm -Mv / 6,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hollandveen-Laagpakket, top verspoeld

300 cm -Mv / 7,19 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: matig slap, zandbandjes, beekgeul?

 Einde boring op 450 cm -Mv / 8,69 m -NAP



7

boring: SWIFT-7
beschrijver: JR, datum: 8-4-2019, X: 171.064, Y: 510.579, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20H, hoogte: -4,17, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Flevoland, gemeente: Dronten, plaatsnaam: Swifterbant, opdrachtgever: VanWestreenen b.v., uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 4,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: humeuze recente laag

40 cm -Mv / 4,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: recente bouwvoor, diepploegen

60 cm -Mv / 4,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: detritus- en kleilaagjes

150 cm -Mv / 5,67 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

 Einde boring op 350 cm -Mv / 7,67 m -NAP



Wijzigingsplan Swi erbant - Rivierduinweg 8
(D40006)

Omgevingsrapportage
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.

 

 

Pagina 3 van 27 - 27-08-2019

 



Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 2006
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Luch oto 2008
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Luch oto 2009

 

 

Pagina 8 van 27 - 27-08-2019

 



 

Luch oto 2010
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Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013
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Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016
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Luch oto 1947
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Luch oto 1949

 

 

Pagina 17 van 27 - 27-08-2019

 



 

Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Geachte heer van Schaik, 

 

Op 13 mei 2019 heb ik, op uw verzoek, de bomenrij van 25 stuks op de Rivierduinweg 

8 in Swifterbant gecontroleerd op beschermde soorten. Het betreft een bomenrij 

waarvoor u een kapvergunning wilt indienen. Daarnaast heb ik de daarvan ten zuiden 

gelegen sloot gecontroleerd op beschermde soorten in verband met het geplande 

dempen van de desbetreffende sloot. 

 

De bomenrij had in potentie benut 

kunnen worden door roofvogels met 

jaarrond beschermde nesten, 

vleermuizen die in holtes van bomen 

huizen en door broedende vogels.  

 

Op basis van de NDFF en de 

database van Landschapsbeheer 

Flevoland, zijn er voor deze 

specifieke locatie geen 

waarnemingen bekend van vleermuizen die 

van belang zijn voor dit onderzoek. In theorie 

zou de bomenrij benut kunnen in de vorm van een verblijfplaats door de volgende 

boombewonende vleermuizen: ruige dwergvleermuis, watervleermuis. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat een holte dan wel noodzakelijk is. Deze zijn echter niet 

aangetroffen. Hiermee is een verblijfplaats uitgesloten. 

 

Daarnaast zou de bomenrij nog benut kunnen worden als vliegroute en/of jachtgebied 

voor vleermuizen, het gaat hierbij om: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, watervleermuis. Gezien de ligging van de singel en de aard van het 

landschap beoordeeld Landschapsbeheer dat de singel een geringe waarde heeft als 

vliegroute of jachtgebied. Er moet sprake zijn van een belangrijke functionaliteit voor 

de populatie. De singel heeft daarin geen grote waarde omdat het geen onderdeel 

uitmaakt van een lange lijnstructuur die nu ineens onderbroken zou worden. Als 

jachtgebied hebben de vleermuizen rond de gebouwen nog voldoende ruimte en er 

zijn genoeg alternatieve jachtgebieden in de directe omgeving. Hiermee beoordelen wij 

dat de singel geen belangrijke rol vervuld voor het leefgebied van vleermuizen. 

 

Tijdens dit bezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten of boomholtes 

geconstateerd. Ook geeft het bezoek geen aanleiding te veronderstellen dat andere 

beschermde soorten, waarvoor een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is, 

aanwezig zijn. Vanuit de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming, is 

dus geen beperking voor de kap van deze bomenrij geconstateerd.  

 

 

Datum 

28 augustus 2019 

 

 

Ons kenmerk 

051914-040-rw-20 

 

 

Uw kenmerk:  

 

 

Betreft  

Beschermde soorten bomenrij en 

sloot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LANDSCHAPSBEHEER FLEVOLAND MAAKT ZICH STERK 

VOOR BEHOUD, BEHEER EN ONTWIKKELING VAN EEN 

ECOLOGISCH EN MOOI CULTUURLANDSCHAP MET EEN 

STREEKEIGEN KARAKTER.  

 

ZE WERKT HIERBIJ SAMEN MET PARTICULIEREN,  

BOEREN,  BEDRIJVEN EN OVERHEDEN. MET HAAR 

KENNIS EN ERVARING EN DE HULP VAN HONDERDEN 

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS LEVERT ZE EEN 

BIJDRAGE AAN DE ZORG VOOR ONS LANDSCHAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivierduinweg 8 

8255 PK  

Swifterbant 

Figuur 1. Locatie bomenrij, geel omcirkeld 



 

U heeft aangegeven dat u een kapvergunning wil aanvragen. Als u de vergunning 

verleend krijgt, kan het zijn dat u in een periode wil gaan werken dat er meer 

broedende vogels zijn dan tijdens de inspectie. Hoewel de wet geen beperkingen geeft 

voor de periode waarin u mag werken is het vinden van broedende vogels in bomen 

lastig, zeker als er meer blad aan de bomen komt. Ik adviseer u dan ook om de 

kapwerkzaamheden buiten het belangrijkste broedseizoen uit te voeren (15 maart-15 

juli) zodat de kans op het treffen van broedende vogels veel kleiner is.  

 

Ook is de sloot gecontroleerd op beschermde soorten. Deze zijn niet aangetroffen. Uit 

de regio zijn geen waarnemingen bekend van de rugstreeppad. Het was niet erg 

waarschijnlijk dat de rugstreeppad of andere beschermde soorten aangetroffen 

zouden worden. Voor het dempen van de sloot, bestaat geen beperking. In verband 

met eventuele broedende watervogels, adviseer ik om te werken buiten het 

broedseizoen. 

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rebecca Wielink  

Ecoloog  



datum 15-4-2019
dossiercode    20190415-37-20358

Geachte heer/mevrouw Sjaak van Schaik,

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

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

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

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

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

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.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

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

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

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het
verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om
piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 3900 m2 toe.
Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan verharding* als open
water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en
versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).



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

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

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

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

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten
aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

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

Voor de planontwikkeling is grondwerk nodig.
Het plangebied is gelegen in een gebied met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij 100 cm ontgraving. Voordat u overgaat tot
het ontgraven van de grond adviseren we om gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden van
het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste kwel of inzijging. In
bepaalde situaties kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de goede kwaliteit van kwelwater benut kan worden.

Dempingen worden gecompenseerd met het graven van een minimaal gelijk oppervlak aan open water met een zelfde drooglegging dat in
open verbinding staat met het bestaande watersysteem. Voordat met enige demping van water gestart wordt, dient de compensatie van water
te zijn aangelegd. Voor het dempen van kavelsloten is compensatie nodig.

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. Ter
plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van bruggen in plaats van duikers.
In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide
zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

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



● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

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

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

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

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;



● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor de berging
van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden blijft. Gemeenten zullen
hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter
binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op toekomstige watertekorten
is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet
wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om
wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

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

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

Uitgangspunt



 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de dimensionering
van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed
door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere
kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende watercirculatie.Negatieve chemische
beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt
voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van
waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten
binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken
van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem
uitgevoerd worden.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt
rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame oevers, het
acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 1:2. Natuurvriendelijke
oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast.
Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

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

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

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

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

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

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

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

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van
het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 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.

UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.Verontreinigingen
worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig. De voor demping van bestaande
watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de eisen uit het "Besluit bodemkwaliteit (BBK)" en/of de Waterbodemkwaliteitskaart



van waterschap Zuiderzeeland.

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.

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.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het
afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

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

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

___________________________________________________________________________________

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

www.dewatertoets.nl
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