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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om, ten behoeve van de bestaande bedrijfsvoering, een nieuwe 

bedrijfshal te realiseren op perceel Wisentweg 27 te Dronten. De bedrijfshal zal dienen als 

bewaarplaats met koelcellen en krijgt een oppervlakte van 40 bij 80 meter. In het huidige agrarische 

zoekgebied is hiervoor geen ruimte, omdat mede in verband met aanwezigheid van kabels en leidingen 

een tussenruimte van 15 meter ten opzichte van de bestaande bedrijfshal nodig is. De bedrijfshal komt 

hierdoor deels buiten het agrarisch zoekgebied te staan, waardoor de ontwikkeling in strijd is met het 

geldende bestemmingsplan 'Buitengebied (D4000)'.

Om de ontwikkeling toch juridisch-planologisch te kunnen regelen, wordt een omgevingsvergunning 

voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd 

dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De voorliggende onderbouwing voorziet daarin.

1.2  Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt in het buitengebied van Dronten, ten westen van de kern, aan de Wisentweg 27. 

De globale ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1. Het projectgebied ligt in het 

buitengebied van Dronten. Rondom is voornamelijk sprake van agrarische gronden. Ten oosten, 

grenzend aan het plangebied, en ten zuidoosten, op circa 22 meter afstand tot het plangebied, is sprake 

van twee agrarische bedrijven.
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Figuur 1.1 Globale ligging projectgebied

1.3  Planologische regeling

Het projectgebied is momenteel juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan 'Buitengebied 

(D4000)', vastgesteld op 5 oktober 2016. Hierin is het gebied bestemd als 'Agrarisch'. De bestaande 

bedrijfskavel is daarnaast voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel'. 

Daarnaast geldt deels de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zoekgebied' en geldt voor 

alle gronden buiten de bestaande bedrijfskavel de functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

archeologie dieptecriterium 1m'. Tot slot geldt voor alle gronden de gebiedsaanduiding 

'luchtvaartverkeerzone' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Een uitsnede van het 

geldende bestemmingsplan is weergegeven in figuur 1.2.
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Figuur 1.2 Uitsnede geldende bestemmingsplan Buitengebied (D4000)

Binnen de bestemming 'Agrarisch' zijn de gronden bestemd voor het agrarisch grondgebruik. Ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' is de uitoefening van het 

agrarisch bedrijf toegestaan. Binnen de bestemming zijn bedrijfsgebouwen, overkapping waaronder 

koelhuizen, bedrijfswoningen en de bijbehorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen 

onder andere toegestaan. Een bedrijfsgebouw mag maximaal 15 meter hoog gebouwd worden met een 

goothoogte van 9 meter. De dakhelling moet tussen de 15 en 60 graden gebouwd worden. Gebouwen en 

overkappingen mogen uitsluitend binnen de grenzen van de bedrijfskavel gebouwd worden.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zoekgebied' mogen gebouwen worden 

gebouwd indien ter plaatse van de bedrijfskavel geen ruimte meer is om deze gebouwen te realiseren. 

Hierbij gelden dezelfde bouwregels als gelden bij het bouwen van gebouwen binnen de bedrijfskavel.

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' zijn de gronden mede bestemd voor het 

behoud en de bescherming van mogelijk te verwachten gematigde/middelhoge archeologische waarden 

van de gronden. Hier geldt dat voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1,7 hectare een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden voordat de ontwikkeling gerealiseerd kan worden. 

Omdat daarnaast de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologie dieptecriterium 1m' ook 

geldt, geldt deze regeling niet voor ontwikkelingen die de bodem niet dieper dan 1 meter roeren.

Tot slot geldt de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone'. Deze gronden zijn mede aangeduid voor 

het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting in verband met het vrijhouden van de 

invlieghoogtes van het zweefvliegterrein en de luchthaven Lelystad. De maximum hoogte hiervoor 

bedraagt 150 meter.
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1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste ontwikkelingen en 

de ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan de, voor het 

project relevante, beleid op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 4 wordt de 

voorgenomen ontwikkeling getoetst aan milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 worden de 

maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het project besproken. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 6 een beknopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing weergegeven.
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Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

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

de huidige situatie.

2.1  Beschrijving huidige situatie

In de huidige situatie is aan de Wisentweg 27 Dronten reeds een landbouwbedrijf in aardappelen en 

uien gevestigd. Ten behoeve van dit bedrijf zijn in de huidige situatie reeds vier bedrijfsgebouwen en 

een bedrijfswoning op het perceel gevestigd. Het gaat hierbij om drie bewaarplaatsen voor 

aardappelen en uien en een werkruimte/machineberging. In figuur 2.1 is een luchtfoto weergegeven met 

daarop de huidige situatie op het perceel. De bestaande bedrijfsgebouwen vullen de bedrijfskavel. De 

bestaande gebouwen zijn omringd door groensingels. In het plangebied zijn ten westen van de huidige 

bedrijfsbebouwing kabels en leidingen aanwezig, waardoor deze gronden niet bebouwd kunnen 

worden.

Het perceel is via een in- en uitrit aangesloten op de Wisentweg. Aan de voorzijde van het perceel is een 

watergang aanwezig, waar de uitrit met een duiker overheen loopt.
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figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie in het projectgebied

2.2  Nieuwe situatie

Het voornemen is om in het projectgebied een nieuwe bedrijfshal te realiseren, die dient als 

bewaarplaats met koelcellen voor de producten die het bedrijf produceert. De bedrijfshal krijgt een 

oppervlakte van 40 bij 80 meter. De bedrijfshal krijgt daarnaast een bouwhoogte van 14 meter en een 

goothoogte van 8,25 meter.

De nieuwe bedrijfshal wordt ten westen van de bestaande bedrijfsbebouwing gerealiseerd. Deze locatie 

is, mede in verband met de logistiek, de meest ideale locatie om de bedrijfshal te realiseren. De 

ontwikkeling wordt wel meegerekend binnen het maximaal toegestane erf van 2,5 ha. De overschrijding 

van het agrarisch zoekgebied is minimaal, maar wel noodzakelijk door de aanwezigheid van kabels en 

leidingen waardoor een bebouwingsvrije zone gehandhaafd moet blijven.

Bovendien worden in een later stadium ten noorden van de nieuwe bedrijfshal en de bestaande 

bedrijfsgebouwen andere bedrijfsgebouwen gerealiseerd, waardoor ook hier het agrarisch zoekgebied 

gevuld wordt.  Hier is te zijner tijd een ruimtelijke procedure voor nodig waar ook de huidige 
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uitbreiding in opgenomen wordt. Mede hierdoor is voor nu gekozen voor een 

projectafwijkingsprocedure in plaats van een wijzigingsplan. Wel blijft gelden dat het totaal van 2,5 

ha bij toekomstige ontwikkelingen niet mag worden overschreden. Omdat sprake is van meerdere 

kabels en leidingen ten westen van de bestaande bedrijfsbebouwing en om een doorgang te bewaren 

tussen de verschillende bedrijfsgebouwen door, dient een afstand van circa 17,6 meter ten opzichte 

van de bestaande bedrijfsgebouwen aangehouden te worden. Om die reden wordt voor de bedrijfshal 

over de gehele lengte aan de westzijde, de grens van het agrarisch zoekgebied licht overschreden. Op 

figuur 2.2 is de nieuwe inrichting van het projectgebied weergegeven. In figuur 2.3 zijn impressies van 

de te bouwen bedrijfshal weergegeven. Omdat de huidige capaciteit van de huidige 

opslagmogelijkheden te beperkt is en, om de bedrijfsvoering goed voort te zetten, er zo snel mogelijk 

een nieuwe loods nodig is, wordt dit project via een projectbesluit aangevraagd.

 

omgevingsvergunning Dronten - Dronten - Wisentweg 27 
Rho Adviseurs  B.V.
Status: vastgesteld / 



blz 14  20181313 

 

Figuur 2.2 Inrichting projectgebied in de nieuwe situatie
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Figuur 2.3 Impressies van de nieuwe bedrijfshal.

Landschappelijke inpassing

In de huidige situatie zijn de bestaande bedrijfsgebouwen voorzien van een goede landschappelijke 

inpassing doordat aan alle zijden groensingels aangelegd zijn. Ook in de voorgenomen situatie worden 

de bedrijfsgebouwen, inclusief de nieuwe bedrijfsloods, voorzien van een goede landschappelijke 

inpassing. Aan de westzijde van de bedrijfsloods worden groensingels aangelegd conform het 

beplantingsschema dat is opgenomen als bijlage 1.  Hierbij wordt rekening gehouden met het 10 meter 

criterium, dt voorschrijft dat aan de zijkanten van het perceel een bebouwingsvrije ruimte van 10 meter 

breed moet worden gehandhaafd. In deze bebouwingsvrije ruimte wordt tevens de erfsingel aangelegd.

Verkeer en parkeren

In de toekomstige situatie wordt een extra bedrijfsloods ten behoeve van het bestaande agrarische 

bedrijf gerealiseerd. De bedrijfsloods krijg een oppervlakte van 3.200 m² en wordt uitsluitend gebruikt 

ten behoeve van opslag van de producten (aardappelen en uien).

Het plangebied wordt ontsloten via de Wisentweg. In oostelijke richting is de kern van Dronten te 

bereiken. In westelijke richting leidt de weg richting Lelystad. De verkeersgeneratie bedraagt 166 

mvt/etmaal op basis van publicatie 317. Dit is berekend op nieuwvestiging van een arbeidsextensief en 

bezoekersextensief bedrijf, zoals een loods. Omdat het bedrijf in de huidige situatie al in het 

projectgebied aanwezig is, is al sprake van verkeersbewegingen van en naar het gebied en is de 

verwachting dat het aantal verkeersbewegingen niet met de volledige 166 mvt/etmaal zal toenemen. Het 

geringe aandeel extra verkeersbewegingen wikkelt zich af over de Wisentweg. De inrichting van de weg 

is zodanig dat verwacht wordt dat deze de extra verkeersbewegingen op kan vangen, waardoor de 

bedrijfsuitbreiding niet zal leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling.

De parkeerbehoefte bedraagt op basis van publicatie 317 van het CROW 26 parkeerplaatsen. Dit is 

echter op basis van de nieuwvestiging van een bedrijf. In dit geval betreft het een agrarisch bedrijf 

waar weinig bezoekers komen en een relatief klein aantal werknemers. Desondanks zijn er op het 

perceel ruim voldoende mogelijk om te voldoen aan de parkeerbehoefte.

Geconludeerd wordt dat de ontsluiting van het gebied goed is. De nieuwe ontwikkeling zal niet leiden 

tot problemen in de verkeersafwikkeling en parkeren.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het voor het projectgebied van toepassing zijnde beleid, dat 

een direct verband houdt met de gewenste ontwikkeling. Daarbij wordt ingegaan op rijks- provinciaal-, 

en gemeentelijk beleid. Wanneer van toepassing kan het overige beleid nadere uitgangspunten voor de 

gewenste ontwikkeling in het projectgebied opleveren.

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 

structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 

verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelijke ordening 

meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 

slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 

nationale belangen zoals genoemd in de SVIR. 

De beoogde ontwikkelingen in het projectgebied raken geen van de nationale belangen.

Ladder voor duurzame verstedelijking

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

procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de behoefte en de beschikbare ruimte binnen 

stedelijk gebied. Onder stedelijke ontwikkelingen wordt verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen.

De aanleg van een bedrijfsloods bij een bestaan agrarisch bedrijf betreft geen stedelijke ontwikkeling 

in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarom is toetsing aan de ladder voor 

duurzame verstedelijking niet noodzakelijk.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Flevoland - Flevolandstraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 8 september 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. Het 

bijzondere verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie. 
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In de visie staan de belangrijkste onderwerpen en ambities voor de toekomst van Flevoland. In de 

Omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt in kernopgaven en strategische opgaven. Deze opgaven 

hebben een tijdshorizon van circa tien tot vijftien jaar.

De drie kernopgaven zijn: het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), krachtige Samenleving 

(sociaal-economische omgeving) en ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). De strategische 

opgaven zijn: regionale kracht, circulaire economie, landbouw: meerdere smaken. 

Kernopgave: Het verhaal van Flevoland.

In deze opgave wil de provincie laten zien waar ze vandaan komen. In 2030 en verder wil Flevoland de 

kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie zijn. Dan staat Flevoland wereldwijd bekend 

als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder verleden. 

De provincie wil dit bereiken door mensen het lef te laten hebben om de kansen voor nieuwe 

ontwikkelingen te pakken; zoals transformatie in de landbouw en duurzame energie. 

Kernopgave: Ruimte voor Initiatief

De provincie wil er zijn voor zijn inwoners en wil de krachten vanuit de samenleving dan ook benutten. 

Hiervoor bieden ze ruimte voor ondernemers en mensen die hun droom willen realiseren. Iedereen die 

wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd.

Strategische opgave: Circulaire Economie

Voor Flevoland ligt in de omschakeling naar een circulaire economie een kans. In een circulaire 

economie worden materialen eindeloos hergebruikt en zijn producten zoveel mogelijk gemaakt van 

hernieuwbaar materiaal. In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor 

de circulaire economie. (Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens worden geschikt 

gemaakt voor duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen worden zodanig 

bewerkt dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en nieuwe afzetmarkten, in 

Flevoland, in Nederland en wereldwijd.

Strategische opgave: Landbouw: Meerdere Smaken 

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. Ontwikkelingen in deze sector vragen een groot 

aanpassingsvermogen. In 2030 en verder staat Flevoland bekend om haar meerdere smaken in de 

agrosector, die door haar aanpassingsvermogen vernieuwingen en innovaties voortvarend en snel in 

praktijk brengt. 

De ontstaansgeschiedenis van de polder zie je terug in de kwaliteiten. Flevoland is sterk in techniek, 

technologie en primaire productie, zoals pootaardappelen en biologische landbouw. Vanuit de lucht 

lijkt onze landbouw op elkaar, maar op het erf heeft elk bedrijf zijn eigen specialisatie, schaal en 

bedrijfsmodel. Er is veel variatie en deze neemt toe, van verwerking, energie, technologie tot 

stadslandbouw. 

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

De provinciale beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008' is van 

toepassing op perceelsgebonden ontwikkelingen in het agrarisch gebied. Het landelijk gebied van 

Flevoland heeft voor een groot deel een agrarische functie. Ontwikkelingen in de landbouwsector 

maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante 

functies en vergroting van (voormalige) agrarische bouwpercelen, voor zover deze de bestaande 

activiteiten en functies niet hinderen, niet leiden tot verstedelijking van het landelijk gebied en 

landschappelijk, milieutechnisch en verkeerskundig goed worden ingepast. Daarbij dienen de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven of verder versterkt te worden. 

De beleidsregel gaat in op erfvergroting, o.m. groter dan 2,5 ha. Vergroting is mogelijk onder enkele 
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voorwaarden. De criteria van de beleidsregel komen vrijwel overeen met het beleidskader erfvergroting 

groter dan 2,5 hectare dat de gemeente als kaderstellend beleid hanteert. Bij het gemeentelijk beleid is 

het plan per criterium nader uitgewerkt. 

De provincie heeft aangegeven dat het aspect duurzame verstedelijking en een goede landschappelijke 

inpassing specifiek aandacht verdienen in het bestemmingsplan. Het aspect duurzame verstedelijking 

is weergegeven bij het rijksbeleid. De landschappelijke inpassing is beschreven bij de 

planbeschrijving. Het plan voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het toetsingskader erfvergroting 

groter dan 2,5 hectare.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Dronten 2030

In het najaar van 2012 heeft de gemeenteraad van Dronten een structuurvisie vastgesteld. Naast het 

richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Dronten is de structuurvisie vooral 

bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en andere partijen aan te zetten tot 

initiatieven en investeringen. De structuurvisie is daarmee niet alleen een kader, maar ook een 

aanjager voor toekomstige ontwikkelingen. Zij moet niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers, 

bewoners en andere overheden aanzetten tot initiatieven en acties. Het gaat er in de structuurvisie om 

dat niet alleen problemen benoemd worden en oplossingen aangedragen worden, maar vooral ook dat 

de ‘genius loci’ (het DNA) van de gemeente benoemd wordt en dat ingezet wordt op het behouden en 

verbeteren van die identiteit.

Dronten is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de landbouw nog altijd een 

zeer belangrijke pijler in de gemeente. Vooral de akkerbouw vormt een belangrijk onderdeel van de 

Drontense economie en bepaalt voor een groot deel het landschappelijk beeld van de gemeente. Het 

grootschalige open landschap heeft nog steeds een grotendeels agrarisch karakter en dat moet ook in 

de toekomst zo blijven. De landbouwsector en de innovatie die daarin plaatshebben moeten ook in 

2030 in Europa nog steeds hoog aangeschreven staan.

Het grootschalige agrarische kerngebied draagt in sterke mate bij aan het imago en de 

voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Dronten is al sinds 

2007 CO²-neutraal, wat vooral een gevolg is van de aanwezigheid van windturbines in het agrarische 

kerngebied. In 2030 wil de gemeente klimaatneutraal worden. 

Een belangrijke ontwikkeling die al enige tijd gaande is en die in de toekomst verder door zal zetten, is 

de schaalvergroting die noodzakelijk is om de bedrijfsvoering te laten renderen (het samenvoegen van 

land van meerdere bedrijven in één bedrijf ). In de gemeente Dronten is voldoende ruimte voor deze 

schaalvergroting. In de “Economische Visie Dronten 2015 - Koersen op Karakter” (2010) is reeds 

ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor agrariërs. Dit geldt vooral voor de akkerbouw, 

maar ook voor de intensieve veehouderij.

Beleidskader erfvergroting groter dan 2,5 ha 

Voor de uitbreiding van erfvergroting boven 2,5 ha. is een beleidskader opgesteld. Dit beleidskader is 

een zelfstandig onderdeel en valt buiten de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Het 

voorstel is om met maatwerk een erfvergroting van 2,5 ha tot 3,5 ha mogelijk te maken. Deze 3,5 ha is 

een bruto maat. Netto blijft een oppervlakte van ongeveer 2,7 ha over. Maatwerk betekent dat buiten de 

herziening om een beleidskader wordt gegeven met criteria waaraan getoetst moet worden. Op basis 

hiervan kan met een aparte ruimtelijke procedure (bestemmingsplan ex artikel 3.1 WRO) de 

ontwikkeling planologisch mogelijk worden gemaakt. Per criterium van het beleidskader in relatie tot 

het initiatief een korte toelichting gegeven. 
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a. Ruimte binnen het huidige erf:

Binnen het bestaande erf moet geen ruimte meer zijn voor de benodigde uitbreiding. Het huidige 

bouwblok is efficiënt ingericht en geheel vol. Er is geen ruimte om de gewenste bedrijfsuitbreiding te 

realiseren. In het agrarisch zoekgebied rondom de kavel is nog wel ruimte. Hier wordt de loods dan ook 

gerealiseerd. Door de ligging van kabels en leidingen en het behoudt van een doorgang naar het 

noorden toe, moet er minimaal 17,6 meter tussen de nieuwe loods en de bestaande bedrijfsbebouwing 

vrij blijven. Hierdoor komt de loods aan de westzijde iets buiten het agrarisch zoekgebied te staan. 

Daarnaast is het voornemen om in de toekomst in het noordelijke deel van het agrarisch zoekgebied 

twee nieuwe bedrijfsloodsen te bouwen, waardoor ook hier in de voorgenomen plannen geen ruimte is 

om de bedrijfsloods te realiseren.

b. Benutten vrijgekomen agrarisch erf: 

De uitbreiding betreft een functie die aanvullend is op het huidige bedrijf. Het benutten van een 

vrijkomend agrarische erf voor deze functie sluit niet aan op een goede bedrijfsvoering en is niet 

mogelijk in relatie tot de investeringen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van dit type 

bedrijf.

De uitbreiding betreft opslag ten behoeve van het huidige bedrijf. In de loods vindt opslag en koeling 

van de producten van het bedrijf plaats. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang dat dit op 

hetzelfde perceel plaatsvindt als dat de productie plaatsvindt. Bovendien is geen sprake van te koop 

aangeboden percelen in de directe omgeving.

c. De langdurige vergroting van de productieomvang:

Er moet sprake zijn van langdurige vergroting van de productieomvang en een aantoonbare noodzaak 

voor de bedrijfsvoering. 

Gebr. Van Liere is een modern landbouwbedrijf met een duidelijk toekomstperspectief. Het oprichten 

van de nieuwe loods zorgt ervoor dat er meer productie opgeslagen kan worden, waardoor de 

productie omhoog kan. Dit zorgt voor de vergroting van de productieomvang.

d. Grondgebonden bedrijfsvoering:

Er moet sprake zijn van grondgebonden bedrijfsvoering met uitzondering van intensieve veehouderij. 

Intensieve veehouderij is gekoppeld aan een ruimtelijke maat. Bij een grondgebonden agrarisch bedrijf 

mag een intensieve tak met een bedrijfsvloeroppervlak van 3.500 m2 worden toegevoegd. Voor dit 

bedrijf geldt dat er zowel in de huidige als in de nieuwe situatie sprake is van een grondgebonden 

agrarisch bedrijf.

e en f: Interne verkeersstromen en parkeren:

In de nieuwe situatie is rekening gehouden met voldoende ruimte op eigen terrein om te manoeuvreren 

met landbouwmaterieel en vrachtwagens. Op de verharding langs de bedrijfsbebouwing is voldoende 

ruimte om te parkeren.

g. Toereikendheid instrastructuur:

De ontsluiting van het perceel is goed geregeld. Het perceel sluit aan de zuidzijde aan op de Wisentweg, 

via waar de kern van Dronten te bereiken is. Dit is uitgebreid beschreven in paragraaf 2.2 onder het 

kopje 'verkeer en parkeren'.

h. Nachtelijke lichtuitstraling:

Nachtelijke lichtuitstraling moet zoveel mogelijk worden beperkt. Voor de nieuwe gebouwen is geen 

sprake van relevante nachtelijke lichtuitstraling. 

i en j. Vorm en inrichtingsprincipe erf:
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De vorm van het agrarisch bouwperceel moet passen in het landschap. De vorm van het erf moet 

rechthoekig zijn met een diepte die groter is dan de breedte. Tussen de bebouwing en de zijdelingse 

perceelgrens moet minimaal 10 meter afstand worden gehouden, waarin een erfsingelbeplanting met 

een breedte van ten minste 6 meter wordt aangeplant. 

Het perceel volgt in de huidige en nieuwe situatie de verkavelingsrichting in het landschap. Het perceel 

wordt circa 135 meter breed en 210 meter diep. In de voorgestelde inrichting (zie hoofdstuk 2) is 

rekening gehouden met de 10 meter zone en een erfsingel van 6 meter breed. Voor de samenstelling van 

deze singel worden de uitgangspunten van de gemeente gevolgd. Hiermee wordt aan voorgenoemde 

voorwaarden voldaan.

k. Dialoog met omgeving:

Dialoog met de omgeving is belangrijk. Om te waarborgen dat dit gebeurt kan gekozen worden uit 

enkele 'participatiemaatregelen'. Met de initiatiefnemer moet overlegd worden welke maatregelen 

genomen zullen worden. Dit zal in de toekomst worden uitgevoerd.

Archeologie beleid gemeente Dronten

In 2009 is het Archeologiebeleid voor de gemeente Dronten vastgesteld. De uitgangspunten die hierin 

naar voren komen zijn opgenomen in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Bij de 

omgevingsaspecten zijn de hier benoemde waarden en de mogelijke consequentie voor het plan verder 

uitgewerkt. 

Welstandsnota gemeente Dronten

Het welstandstoezicht is het sluitstuk van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente. Als schakel 

in een keten van ruimtelijke plannen is het welstandstoezicht in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit 

van andere ruimtelijke plannen zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige 

plannen en beeldkwaliteitsplannen.

De gemeente heeft zelf de mogelijkheid te bepalen aan welke welstandscriteria een bouwplan dient te 

voldoen. In de welstandsnota wordt per deelgebied aangegeven  aan welke welstandscriteria een 

bouwplan dient te voldoen. Ook zijn in deze nota zogenaamde sneltoetscriteria opgenomen voor veel 

voorkomende kleine bouwwerken.

Het initiatief is voorgelegd aan de welstandscommissie. Het plan is beoordeeld op grond van de Wet 

algemene bepaling omgevingsrecht en de criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied van 

de gemeente. De commissie heeft geconcludeerd dat het plan in dit stadium van de planontwikkeling 

voldoet aan redeljke eisen van welstand.

Conclusie:

Het gemeentelijk beleid staat positief tegenover verdere ontwikkeling van het agrarisch gebied. Het 

initiatief voldoet aan de beleidsregel erfvergroting groter dan 2,5 hectare. Hiermee voldoet het project 

aan de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het ruimtelijk beleidskader voor het buitengebied. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

Voor het project is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieuwe situatie sprake is van een 

goede omgevingssituatie. Deze omgevingstoets gaat in op de milieuaspecten en op andere sectorale 

regelgeving.

4.1  Geluid

Toetsingskader

De Wet geluidshinder (Wgh) stelt eisen met betrekking tot de geluidbelasting van geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen door drie verschillende geluidbronnen: wegverkeer, spoorverkeer en industrie. 

Indien en binnen een geluidzone een geluidgevoelige functie gerealiseerd wordt, dient getoetst te 

worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh.

Toetsing

Met de ontwikkeling van de van de bedrijfsloods wordt geen geluidgevoelige object ontwikkeld. 

Daarom hoeft geen toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden en vormt het aspect geluid geen 

belemmering voor de uitvoering van het project.

4.2  Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijk ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon- en leefmilieu 

kan worden gegarandeerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en 

milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Toetsing

Met de ontwikkeling van de bedrijfsloods dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 

milieugevoelige functies in de omgeving. Hiervoor dient getoetst te worden aan de richtafstanden 

conform de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Conform de richtafstanden geldt voor het 

bedrijf in het projectgebied de milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter. Binnen deze 

richtafstand is geen sprake van milieuhindergevoelige objecten. Het aspect bedrijven en 

milieuzonering vormt daarom geen belemmering voor dit project.

4.3  Bodem

Toetsingskader

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 

gehouden met de bodemkwaliteit in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of 

de bodemkwaliteit voldoende is voor de functie.

Toetsing
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Binnen het projectgebied wordt een opslagloods gerealiseerd. Deze loods dient puur ter opslag van de 

producten. Er zullen niet voor meer dan twee uur per dag mensen in de loods aanwezig zijn. Om die 

reden betreft het gebouw geen bodemgevoelig object en is bodemonderzoek niet noodzakelijk. De 

agrarische bestemming die nu ter plaatse is opgenomen staat een dergelijke bedrijfsloods al toe. Er is 

daarom geen reden om aan te nemen dat de bodem ter plaatse niet geschikt zou zijn voor deze 

ontwikkeling.

4.4  Ecologie

Toetsingskader

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekkingen tot de bescherming van 

natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 

Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In de Wnb wordt 

een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt niet in directe nabijheid van beschermde natuurgebieden. Gezien de aard en de 

omvang van de voorgestelde ontwikkelingen en de afstand van het projectgebied tot beschermde 

gebieden, kan worden gesteld dat dit project geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de 

omgeving heeft.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Ketelmeer & Vossemeer. Dit Natura 2000-gebied ligt 

op circa 7,77 kilometer afstand tot het projectgebied. Binnen het projectgebied is in de huidige situatie 

al het bedrijf aanwezig, waarvoor de bedrijfsloods gaat dienen. Gezien de aard en omvang van het 

verschil tussen de huidige situatie en de voorgenomen situatie zijn significante gevolgen voor 

beschermde natuurwaarden als gevolg van een toename in stikstofdepositie ook uitgesloten. Het 

bestemmingsplan is daarom uitvoerbaar in het kader van de Wnb.

Soortenbescherming

De soortenbescherming vindt primair plaats via de nieuwe Wet natuurbescherming. Op grond van deze 

wet mogen geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, 

worden verstoord. Voor soorten die vermeld staan op Bijlage IV, zoals vleermuizen, van de 

Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten is een zware bescherming opgenomen. De 

verblijfplaatsen van beschermde soorten mogen niet negatief worden beïnvloed door bouwactiviteiten.

Om uit te wijzen of sprake is van beschermde soorten waar bij de uitvoering van dit project rekening 

mee gehouden moet worden, is een ecologische quickscan (bijlage 2) op het perceel uitgevoerd. Hieruit 

is naar voren gekomen dat het voorkomen van en effecten op vleermuizen en vogels kan worden 

uitgesloten. Mogelijk vliegen er foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen 

kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal 

beschermde zoogdieren aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in 

Provincie Flevoland. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. 

Op grond van deze analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; het 

voornemen een nieuwe bedrijfsloods te realiseren ten westen van de bestaande bedrijfsbebouwing aan 

de Wisentweg 27 te Dronten is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. 

4.5  Water

Toetsingskader

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een 
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vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de 

watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke procedure geworden. Het projectgebied ligt in het 

beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland.

Toetsing

Het project is door middel van de digitale watertoets kenbaar gemaakt aan het waterschap 

Zuiderzeeland (dossiercode 20181029-37-19096). Uit de watertoets is naar voren gekomen dat de 

normale procedure voor deze ontwikkeling geldt. De watertoets is opgenomen als bijlage 3.

Veiligheid

In het plangebied is geen sprake van (regionale) waterkeringen waar rekening mee gehouden dient te 

worden. Het plangebied ligt ook niet buitendijks. Er zijn daarom geen maatregelen ten aanzien van het 

thema veiligheid van toepassing.

Wateroverlast

De voorgenomen loods heeft een oppervlakte van circa 3.200 m² en wordt ten westen van de bestaande 

watergang geplaatst. Daarnaast zal er ten behoeve van de bereikbaarheid van de loods nog eens 2.800 

m² aan oppervlakte worden verhard met stelconplaten. De toegenomen verhardingsoppervlakte 

bedraagt daarmee 6.000 m². Het projectgebied ligt in het landelijk gebied. Als gevolg hiervan zal 300 m² 

aan watercompensatie uitgevoerd moeten worden.

Omdat het bebouwd perceel van het bedrijf wordt uitgebreid, wordt in de nieuwe situatie een 

watergang rondom het perceel aangelegd. Deze watergang is tevens ingetekend op figuur 2.2. Na 

realisatie hiervan (en na de afronding van de erfvergroting) ontstaat een extra wateroppervlakte van 

440 m² ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee wordt voldoende extra wateroppervlakte 

gecreëerd om te voorzien in de watercompensatie. Langs de watergang zal voldoende ruimte blijven 

voor onderhoud.

De bestaande watergang, een erfsingel, wordt deels gedempt. Het eerste deel van deze erfsingel, waar 

de lozingspunten van de woning op uitkomen, blijft echter wel behouden zodat ook in de voorgenomen 

situatie het mogelijk blijft om afvalwater vanuit de woning hierop te lozen.

Watertekort

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater noodzakelijk. Er wordt in dit 

plan geen gebruik gemaakt van bodemenergie ofwel warmte, koude opslag. tot slot zal bij deze 

planontwikkeling geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of 

bedrijfsmatige toepassingen.

Schoon water

Hemelwater zal via een regenpijpsysteem rechtstreeks vanaf de nieuwe bedrijfsloods op de nieuwe 

watergang rondom het perceel worden afgevoerd. Het voornemen bestaat om in de toekomst 

hemelwater op te vangen en te gebruiken voor gewasbesproeiing. Bij de realisering van de 

bedrijfsloods wordt geen gebruik gemaakt van uitloogbare materialen, waardoor het hemelwater als 

schoon water op de watergang wordt afgevoerd. 

4.6  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 

tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.
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Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan luchtverontreiniging zijn op grond van het 

besluit 'niet in betekenende mate'(NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een project valt 

onder meer in deze categorie wanneer aannemelijk is dat het project de 3 % grens niet overschrijdt. 

Toetsing

Het project betreft de realisatie van een opslagloods ten behoeve van de bestaande bedrijfsvoering op 

het perceel. Het is niet aannemelijk dat als gevolg hiervan een significante groei van de 

verkeersbewegingen zal ontstaan. Dit is eveneens beschreven onder het kopje 'Verkeer en parkeren' in 

paragraaf 2.2. Het voornemen zal daarom als 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit.

4.7  Archeologie

Toetsingskader

In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt verstoord moeten 

archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te 

krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van 

historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

Toetsing

De gemeente Dronten heeft eigen archeologisch beleid. Dit beleid is vertaald in het geldende 

bestemmingsplan 'Buitengebied (D4000)'. Op basis hiervan is de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 4' opgenomen voor de gronden waar de bedrijfsloods wordt gerealiseerd. Conform de 

regeling van deze dubbelbestemming is bij ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 1,7 

hectare een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De bedrijfsloods krijgt een oppervlakte van 3.200 

m². Daarmee wordt ruimschoots onder de grenswaarde van de archeologische dubbelbestemming. 

Daarom is een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

4.8  Cultuurhistorie

Toetsingskader

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 

opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 

rekening is gehouden. 

Toetsing

In het buitengebied van Dronten, ter plaatse van het projectgebied is sprake van verschillende 

cultuurhistorische elementen die waardevol zijn voor Dronten. Het gaat hierbij om de lineaire 

structuur van het landschap, het verkavelingspatroon met rechthoekige bedrijfskavels en de 

kenmerkende erfsingelbeplanting.

In de uitvoering van dit project wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische elementen ter 

plaatse van het projectgebied. Zo is een beplantingsplan opgesteld voor het realiseren van een 

kenmerkende erfsingel, wordt de kavel weliswaar vergroot maar behoudt deze zijn rechthoekige 

structuur en wordt de lineaire structuur van het landschap niet aangetast. Daarmee is het project in 

overeenstemming met de relevante cultuurhistorische elementen. Cultuurhistorie vormt daarom geen 

belemmering voor dit project.
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4.9  Externe veiligheid

Toetsingskader

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

de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Het externe 

veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van risico;s voor de burger door bovengenoemde 

activiteiten. Hiertoe zijn risico's gekwantificeerd, namelijk door middel van het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen 

(CRNVGS) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Toetsing

De bedrijfsloods die binnen het plangebied gerealiseerd wordt betreft geen risicogevoelig object. 

Daarnaast is deze bedrijfsloods tevens geen risicovolle inrichting. Er is overigens ook geen sprake van 

risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen die invloed hebben op ontwikkelingen in het 

plangebied. Nader onderzoek naar de externe veiligheid is daarom niet noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

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

onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan.

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Via de procedure van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide 

procedure) kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit project worden aangetoond. Tijdens deze 

procedure zijn verschillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen. Directe 

belanghebbenden zullen apart worden geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkeling.

Procedure omgevingsvergunning

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

betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 

gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid 

tot het indienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het 

initiatief kenbaar te maken.

De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming 

over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep 

en hoger beroep. De genoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 

aan.

5.2  Economische uitvoerbaarheid

Financiële haalbaarheid

Deze ruimtelijke onderbouwing vormt het toetsingskader voor de realisatie van een bedrijfsloods bij 

een bestaand agrarisch bedrijf. De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt over voldoende 

financiële middelen te beschikken om deze ontwikkeling te realiseren. Hierdoor is het plan financieel 

haalbaar.

Grondexploitatie

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden voor hert 

verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke 

procedure. Wanneer sprake is van bepaalde bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een 

exploitatieplan vaststellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal 

anderszins verzekerd is. Voor de vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn op welke 

wijze potentiële kosten zullen worden verhaald.

Met dit project is sprake van een bouwplan en is daarom de grondexploitatieregeling van toepassing. 

In dit geval wordt een anterieure overeenkomst afgesloten waarmee het kostenverhaal voldoende 

verzekerd is. Bovendien worden door de gemeente de gebruikelijke leges conform de legesverordening 
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geheven.
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Hoofdstuk 6  Conclusie

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de ontwikkeling van een 

bedrijfsloods wordt gerealiseerd.

Het project past binnen de beleidskaders van het rijk, de provincie en de gemeente. Verder leveren de 

omgevingsaspecten en/of sectorale wet- en regelgeving geen belemmeringen op voor realisatie van de 

ontwikkeling in het projectgebied. Andersom is er ook nauwelijks sprake van impact van de 

ontwikkeling op de omgeving.

Conclusie

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

ordening.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Beplantingsschema
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Bijlage 2  Ecologische quickscan
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een nieuwe bedrijfsloods, ten westen van de 
bestaande bedrijfsbebouwing aan de Wisentweg 27 te Dronten (zie figuur 1). De aanwezigheid van 
beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten 
kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan 
Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren 
naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee 
dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Wisentweg 27 te Dronten.  

  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 

Het plangebied is gelegen ten westen van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Wisentweg 27 te 
Dronten. Dit gebied betreft een akkerbouwgebied (zie figuur 2 en bijlage 1 voor de exacte ligging). Dit 
gebied bestaat uit akkerbouwgronden die voorheen altijd in gebruik zijn geweest ten behoeve van 
akkerbouw (zie figuur 3). Met de realisatie van de plannen wordt in dit gebied een nieuwe bedrijfsloods 
gerealiseerd. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op dinsdag 4 december 2018.  
In figuur 3 wordt een impressie gegeven van de plannen.  

N ▲ 

 

Dronten 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Wisentweg 27 te Dronten. 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de Wisentweg 27 te Dronten.  
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2018 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. Het betreft 
bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing,  egel,  gewone pad, haas, hermelijn,  kleine 
watersalamander, konijn, ree, vos en wezel. Het doden van bosmuizen en veldmuizen is gedurende het 
gehele jaar en in de gehele provincie toegestaan. 
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op dinsdag 4 december 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied is in cultuur gebracht en betreft een akkerbouwgebied. Het gebied is relatief jong en het 
pioniersstadium niet ontgroeid. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 4 december 2018 zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via 
de Wet natuurbescherming komen voor in specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet 
voor. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen in 
het plangebied kan worden uitgesloten. In het plangebied zijn geheel geen geschikte potentiele 
verblijfplaatsen aangetroffen.  
 
Met de realisatie en gebruik van de plannen worden geen landschapselementen beïnvloed. Negatieve 
effecten op vliegroutes van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.   
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of grenzen aan het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie) en de openheid van het gebied (weinig 
oriëntatiemogelijkheden). In de omgeving zijn ook voldoende alternatieve foerageerplaatsen aanwezig. 
Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 
Mogelijk komen in het plangebied, bijvoorbeeld aan de randen, veldmuis en haas voor. Voor deze 
algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie 
Flevoland.  
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4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 4 december 2018 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels, al dan niet met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor kievit en 
scholekster is er te veel verstoring om tot broeden te komen.  
 
 
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten (zie Ravon.nl, 
Creemers &Delft, 2009). Voor rugstreeppad is en wordt het plangebied geen leefgebied. Rugstreeppad is 
de laatste vijf jaar niet vastgesteld in en rond het plangebied.  
 
Mogelijk komen in de omgeving wel gewone pad en bruine kikker voor. Deze algemene soorten amfibieën 
komen niet voor in het plangebied.  
 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van vissen 
uitgesloten. Effecten op vissen kunnen derhalve worden uitgesloten. 
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een nieuwe bedrijfsloods, ten westen van de 
bestaande bedrijfsbebouwing aan de Wisentweg 27 te Dronten. Deze activiteit zou kunnen samen gaan 
met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Het voorkomen van en effecten op vleermuizen en vogels (inclusief vogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen) kan worden uitgesloten. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na 
realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk 
algemene nationaal beschermde zoogdieren aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een 
algemene vrijstelling in Provincie Flevoland. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt 
uitgesloten.  
 
Op grond van de bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten; het plan van de nieuwe bedrijfsloods ten westen van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de 
Wisentweg 27 te Dronten, is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.   
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Bijlage 3  Watertoets

 

omgevingsvergunning Dronten - Dronten - Wisentweg 27 
Rho Adviseurs  B.V.
Status: vastgesteld / 



datum 29-10-2018
dossiercode    20181029-37-19096

Geachte heer/mevrouw Stephan Latuputty,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

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 3.200 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.

[/ALS_kunstwerken=ja]

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
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.

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.

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.

 

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]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.

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

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

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

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

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke 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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