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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding van het plan 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten noorden van het cen-
trum van Dronten, aangeduid als Heuvelpark. Het gaat deels om een bestaande si-
tuatie. Daarnaast worden in het plangebied drie nieuwe woongebouwen aan De 
Helling en een woongebouw aan De Noord mogelijk gemaakt. Het doel van het 
bestemmingsplan is het bieden van een actuele juridisch-planologische regeling 
voor het plangebied. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied  

1.   2. Geldende bestemmingsplannen 

Met dit bestemmingsplan wordt bestemmingsplan Centrum Dronten (2010) (vast-
gesteld op 27 april 2000 en gedeeltelijk goedgekeurd op 19 december 2000) ge-
deeltelijk vervangen. 
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1.   3. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk (2) 
wordt allereerst ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plan-
gebied.  
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het beleidskader uiteengezet, waarin onder an-
dere wordt ingegaan op de provinciale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
ten aanzien van het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt daarna een verantwoording 
gegeven ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten die van belang zijn 
voor het bestemmingsplan. De vertaling van het beleid en van de voorwaarden 
vanuit de milieu- en omgevingsaspecten naar de juridische regeling, vindt plaats 
in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 
plan. 
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2. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE ASPECTEN 

2.   1. Hoofdopzet 

Het plangebied bestaat uit het gebied ten noorden van het centrum van Dronten. 
Het gaat om het gebied ten noorden van De Helling, verder begrensd door De 
Noord en het Gangboord. Aan de noordzijde van De Helling liggen vier woonge-
bouwen en een kerk. De twee woongebouwen die direct aan De Helling liggen 
hebben commerciële dienstverlening en lichte bedrijven in de plint. De woonge-
bouwen daarachter bestaan uitsluitend uit woongebouwen. Ten oosten van de 
bestaande woongebouwen is nu een parkeerterrein aanwezig.  
Ten noorden van de woongebouwen ligt een park met daarin diverse functies. Zo 
is er een kinderboerderij, een minigolfbaan en ondergeschikte horeca aanwezig.  

2.   2. De ruimtelijk - functionele kenmerken 

- Wonen - 
Woningen komen in het plangebied voor in de vorm van appartementen in de 
woongebouwen. Aan De Helling biedt dit bestemmingsplan de mogelijkheid om 
nog drie woongebouwen te bouwen. Het gaat om een woongebouw aan De Hel-
ling zelf, waarin in de plint diverse commerciële functies (geen detailhandel en ho-
reca) zijn toegestaan. Daarachter zijn twee woongebouwen mogelijk met uitslui-
tend appartementen. Daarnaast is er een nieuw woongebouw toegestaan aan De 
Noord.  
 
- Maatschappelijke voorzieningen - 
In het plangebied staat een kerk. De kerk staat op de hoek van De Helling en het 
Gangboord.  
 
- Dienstverlening - 
In de woongebouwen die aan De Helling liggen komen dienstverlenende bedrijven 
in de plint voor. Het nieuwe woongebouw aan De Helling staat dit ook toe.  
 
- Verkeer - 
Het Gangboord is de noordelijke ontsluitingsweg van het centrum. Op deze weg 
geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. In het plangebied worden De Noord 
en De Helling gezien als verblijfsgebied. Op deze wegen geldt een maximum snel-
heid van 30 km/uur. Overigens is De Noord vanaf de rotonde richting het station 
ook een gebiedsontsluitingsweg, waarvoor een 50 km/uur-regime geldt.  
 
De weg De Noord worden heringericht. Voor deze wegen zijn de herinrichtings-
plannen nog niet uitgewerkt.  
 
- Parkeren - 
Nu nog is er aan De Helling een groot parkeerterrein aanwezig. Dit verdwijnt door 
de nieuwe woongebouwen. Parkeren wordt in de nieuwe situatie vooral opgelost 
door ondergrondse parkeergarages bij de woongebouwen en parkeren langs de 
wegen.  
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- Groen - 
In het noorden van het plangebied ligt een gebied met een groen karakter. Hier 
komt onder andere een kinderboerderij voor. Ook de woongebouwen aan De Hel-
ling staan in een groene setting. Tenslotte is De Noord voorzien van boombeplan-
ting.  
 
- Water - 
In het noorden van het plangebied ligt een watergang. Het betreft een hoofdwa-
tergang van het waterschap.  

2.   3. Uitgangspunten 

- Wonen - 
De woongebouwen hebben soms centrumfuncties in de plint en soms bestaan ze 
uitsluitend uit appartementen. Om dit onderscheid aan te geven is gekozen voor 
een bestemming ‘Wonen – Woongebouw’ voor de woongebouwen met uitslui-
tend appartementen en twee gemengde bestemmingen voor de woongebouwen 
met functies in de plint. Het onderscheid tussen de gemengde bestemmingen ligt 
in de toegestane functies in de plint.  
 
- Maatschappelijke voorzieningen - 
De kerk is een maatschappelijke voorziening, zonder dat er andere functies in de 
gebouwen aanwezig zijn. Dit perceel is daarom bestemd als ‘Maatschappelijk’.  
 
- Dienstverlening - 
Dienstverlenende bedrijven zijn toegestaan in de plint van de woongebouwen 
met een gemengde bestemming.  
 
- Verkeer - 
Binnen de ligging van de verkeersbestemmingen is rekening gehouden met de 
herinrichting van De Noord. Deze weg heeft een brede verkeersbestemming, 
waarbinnen zowel wegen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, parkeervoor-
zieningen en waterpartijen mogelijk zijn.  
 
- Parkeren - 
Parkeren is toegestaan in de verkeersbestemming, langs de wegen.  
 
- Groen - 
Het groen rondom de woongebouwen wordt door middel van een specifieke be-
stemming beschermd. Het groen in het noorden rondom het dierenpark is toege-
staan binnen de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. De bomen langs De Noord 
worden binnen de verkeersbestemming beschermd door middel van een omge-
vingsvergunningplicht voor het kappen van bomen.  
 
- Water - 
De watergang moet behouden blijven. Daarom heeft de watergang een gelijkna-
mige bestemming gekregen.   
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3. BELEID 

3.   1. Algemeen 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestemmingsplan. 
Rijksbeleid is hiertoe niet van betekenis. Er zijn geen rijksbelangen in het geding. 
Er wordt ingegaan op het provinciale beleid en vervolgens worden actuele ge-
meentelijke beleidsnotities beschreven. 

3.   2. Provinciaal beleid 

- Omgevingsplan Flevoland 2006 - 
In het Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 novem-
ber 2006) is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 
2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een 
bundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Mili-
eubeleidsplan, Waterhuishoudingplan en Provinciaal Verkeerds- en Vervoersplan 
(PVVP).  
 
Dronten vallen onder de stedelijke hoofdstructuur in de provincie en heeft als 
kern langs een ontwikkelingsas een opvangtaak voor de woningbehoefte. De kern 
Dronten heeft hiermee een verzorgingsfunctie voor het omliggende gebied.  
 
In het Omgevingsplan streeft de provincie naar een voortgaande groei in Flevo-
land zodanig dat inwonertal, verbindingen, voorzieningenniveau, werkgelegen-
heid en inkomensvorming goed op elkaar zijn afgestemd. Diverse voorzieningen in 
wijken zijn medebepalend voor de leefbaarheid in stadswijken en woonkernen. 
Voor de sociale ontwikkeling van Flevoland wil de provincie bevorderen dat er een 
voorzieningenpatroon wordt gecreëerd en in stand wordt gehouden. Het voorzie-
ningenpatroon moet naar omvang, samenhang en ruimtelijke spreiding aansluiten 
bij de behoeften van de bevolking en bijdragen aan een goed woon- en leefkli-
maat. 
 
- Conclusie provinciaal beleid - 
Het plangebied valt binnen het bestaand stedelijk gebied. Aan de verschillende 
bestemmingsplanonderdelen is in het omgevingsplan, vanwege het abstractieni-
veau van dit plan, verder geen specifieke aandacht geschonken.  

3.   3. Gemeente 

- Structuurvisie Dronten 2030 - 
Op 29 november 2012 heeft de gemeenteraad van Dronten de Structuurvisie 
Dronten 2030 vastgesteld. In de periode tot 2030 groeit Dronten door als stedelij-
ke hoofdkern, met een regionale verzorgingsfunctie. De centrumfunctie wordt 
mede versterkt door de verbeterde bereikbaarheid, transformatie van het Hanze-
kwartier in combinatie met de nieuwe stationsomgeving en het aantrekkelijker 
maken van het centrum draagt hier ook aan bij.  
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In Dronten worden bovendien de meeste woningen gebouwd en er is ook in 2030 
het grootste aanbod aan bedrijventerreinen en werkgelegenheid aanwezig. 
 
Gezien de huidige economische situatie wordt de woningbouwprognose in Dron-
ten getemporiseerd. Dat houdt in dat de gewenste woningbouwproductie over 
een grotere tijd wordt uitgemeerd. Dit leidt er toe dat de groeiprognose van 
Dronten pas later wordt gehaald. Het temporiseren van de woningbouwproductie 
gebeurt in drie stappen: 
1. het afbouwen van woningbouwaantallen waarover reeds besluitvorming 

heeft plaatsgevonden; 
2. realisering van woningbouw op locaties die reeds in voorbereiding zijn; 
3. eventueel na 2020 woningbouw op nieuwe locaties. 
 
Voor het plangebied biedt de Structuurvisie geen concrete uitgangspunten.  
 
- Toekomstvisie 2025 - 
In de Toekomstvisie 2025 (2007) stelt de gemeente Dronten zich toekomstgericht 
en veranderingsgezind voor. In letterlijke zin betekent dit voor Dronten dat de 
kern de ruimte heeft om gewenste veranderingen (c.q. ontwikkelingen) te kunnen 
realiseren. De gemeente geeft in de visie aan in welke richting zij wil veranderen. 
 
De prognose voor Dronten is dat het inwoneraantal de komende 20 jaar met circa 
25% gaat groeien. De gemeente moet en wil hierop inspelen. Met zes ruimtebie-
dende perspectieven geeft de gemeente richting aan de toekomst.  
 
- Wonen Dronten 2010 -  
Deze nota geeft met het oog op de trends in de woningmarkt beleidslijnen om het 
wonen in de gemeente Dronten over 10 jaar aantrekkelijk te houden. In de nota 
wordt een aantal aandachtspunten genoemd voor het beleid ten aanzien van be-
staande wijken en nieuwbouw, waaronder: 
• vraagverschuiving van huur naar koop; 
• vraagverschuiving van woonvormen (met name van standaardeengezinswo-

ningen naar levensloopbestendige woningen); 
• behoefte aan duurzame woonkwaliteit (onder andere rust / ruimte / groen, 

veiligheid en ouderenhuisvesting). 
 
- Detailhandelsbeleid - 
Het beleid ten aanzien van detailhandel is verwoord in het Detailhandelsbeleid 
2006 (2 november 2006). Er wordt ingezet op versterking van de bestaande win-
kelcentra. Het centrum van Dronten speelt hierin een belangrijke rol. Het centrum 
wordt gebruikt voor recreatief winkelen. Hier komt geen perifere detailhandel 
voor.  
 
- Standplaatsenbeleid gemeente Dronten - 
In het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten (9 juni 2009) worden standplaatsen 
in de gemeente toegekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste stand-
plaatsen en overige standplaatsen. Onder de overige standplaatsen vallen dag-
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standplaatsen en losse standplaatsen. Losse standplaatsen zijn ongewenst. Bedrij-
ven die daar voorheen gebruik van maakten, kunnen nu terecht op de vaste 
standplaatsen. De vaste standplaatsen zijn in het bestemmingsplan ter plekke ge-
regeld.  
 
- Welstandsnota - 
In juni 2013 wordt de Welstandsnota 2013 naar verwachting vastgesteld. Hierin 
heeft de gemeente Dronten haar welstandsbeleid geformuleerd. Daarmee wil zij 
aan burgers duidelijkheid geven over de koers die de gemeente vaart met haar 
welstandstoezicht. 
 
In de Welstandsnota zijn algemene criteria opgenomen. Het noordelijk deel van 
het plangebied ligt valt binnen het gebied van het Hanzekwartier waarvoor een 
apart beeldkwaliteitsplan is opgesteld (zie kopje hieronder). Het zuidelijk deel van 
het plangebied ligt in het gebied ‘Dronten centrum’. De bouwplannen voor de 
nieuwe appartementengebouwen en eventuele andere nieuwbouwplannen in het 
plangebied worden voorgelegd aan de welstandscommissie voor een toets aan de 
Welstandsnota.  
 
- Beeldkwaliteitplan Hanzekwartier Dronten - 
In het Beeldkwaliteitplan Hanzekwartier Dronten (maart 2013) wordt de gewens-
te beeldkwaliteit van de bebouwing in het Hanzekwartier beschreven. De dieren-
weide met daarin het nieuwe woongebouw vallen binnen dit Beeldkwaliteitsplan 
en wel onder het deelgebied ‘Dierenweide’. Dit deelgebied sluit aan op de be-
staande en nieuw te bouwen woongebouwen aan De Helling. Deze woongebou-
wen staan in een groene heuvelachtige omgeving. Deze groene ruimte sluit aan 
bij het groene karakter van het deelgebied ‘Dierenweide’. Beide gebieden worden 
met elkaar verbonden door middel van wandelpaden.  
 
In het Beeldkwaliteitsplan zijn voor de bebouwing en de openbare ruimte criteria 
opgenomen. Het bouwplan van het nieuwe woongebouw aan De Noord wordt 
hieraan getoetst.  
 
- Groenbeleidsplan - 
Het Groenbeleidsplan 2006-2015 (2006) geeft een visie voor het openbaar groen 
in de kernen van de gemeente Dronten. Het plan biedt een kader voor toekomsti-
ge keuzes in het groen. Het algemene beleidsdoel voor het gemeentelijke groen is 
het behoud en de ontwikkeling van aantrekkelijk en karakteristiek openbaar groen 
dat duurzaam bijdraagt aan een wervend woon- en werkmilieu.  
 
De Noord is de noordelijke entree van Dronten. Deze weg is op enkele plaatsen 
voorzien van boombeplanting. In het Groenbeleidsplan is aangegeven dat het ge-
wenst is deze boombeplanting te behouden en te versterken. Hierdoor wordt de-
ze belangrijke ontsluitingsweg ruimtelijk benadrukt. Dit bestemmingsplan draagt 
bij aan het behoud van de boombeplanting langs deze wegen. Voor het kappen 
van bomen langs deze wegen is namelijk een omgevingsvergunning nodig.  
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- Stedelijk Waterplan gemeente Dronten - 
Het Stedelijk Waterplan gemeente Dronten (2006) biedt een visie op het water-
systeem 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 waterplan dient als toet-
singskader voor ruimtelijke ingrepen. In het waterplan zijn de volgende concrete 
maatregelen opgenomen: 
• herinrichten van verschillende oevers van de watergangen om de belevings-

waarde 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 wa-

terbeheer (wateroverlastnormeringen die rekening houden met klimaatver-
anderingen); 

• watergangen en kunstwerken zodanig aanpassen, dat het vasthouden van ex-
tra water mogelijk is ter voorkoming van het te vaak optreden van waterover-
last in het stedelijk gebied of op andere plaatsen in de polder; 

• maatregelen nemen die recreatief gebruik van het water (beter) mogelijk ma-
ken. 

 
Binnen het bestemmingsplan is rekening gehouden met de maatregelen voort-
vloeiend uit het waterplan. In paragraaf 4.4 wordt dit nader omschreven. 
 
- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan - 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2004) is het beleidsuit-
gangspunt ‘Duurzaam Veilig’ (1997) opgenomen. Het plan heeft tot doel de ver-
keersveiligheid te bevorderen en tegelijkertijd een goede bereikbaarheid voor alle 
verkeersdeelnemers binnen gemeente Dronten te bewerkstelligen met daarbij 
het beperken van verkeershinder. Het GVVP geeft uitvoering aan de principes van 
Duurzaam Veilig (verblijfsgebieden hebben een maximumsnelheid van 30 km/u). 
Op het Gangboord geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Ten zuiden van de 
aansluiting met De Zate is De Noord een 30 km/uur-weg. Ook op De Helling geldt 
een maximumsnelheid van 30 km/uur. 
 
- Archeologiebeleid - 
De gemeente Dronten heeft een eigen archeologisch beleidsadvieskaart opge-
steld. Op de kaart is per gebied aangegeven bij welke ingrepen archeologisch on-
derzoek nodig is. In paragraaf 4.3 is het plangebied getoetst aan het aspect arche-
ologie.  
 
- Conclusie gemeentelijk beleid - 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de verschil-
lende gemeentelijke beleidsdocumenten. Daar waar nodig is het gemeentelijk be-
leid in dit bestemmingsplan vertaald. Daarmee voldoet dit bestemmingsplan aan 
het gemeentelijk beleid.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of 
voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er 
een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de rand-
voorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.  

4.   1. Ecologie 

- Normstelling en beleid -  
Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaar-
den, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebieds-
bescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot 
aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergunning 
worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid 
ten aanzien van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Ten aanzien van ontwikkelin-
gen binnen de EHS geldt het ‘nee, tenzij-principe’. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto-
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer 
streng. 
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Ketelmeer & Vossemeer’. 
Dit gebied ligt op een afstand van ruim zes kilometer vanaf het plangebied. Dit 
gebied maakt ook deel uit van de EHS. Verder maakt de Lage Vaart deel uit van de 
EHS. Gezien de aard van de ingreep en de afstand ten opzichte van deze gebieden 
is er geen invloed op beschermde natuurgebieden.  
 
Conclusie 
Ten aanzien van het aspect gebiedsbescherming zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan.  
 
Soortenbescherming 
Het plangebied betreft een bebouwd gebied. De ecologische waarden in dit ge-
bied zijn gering. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van aard. Wel 
worden drie nieuwe woongebouwen aan De Helling mogelijk gemaakt. Als gevolg 
van de bouw van deze nieuwe woongebouwen worden geen gebouwen gesloopt, 
bomen gekapt en sloten gedempt. Deze werkzaamheden hebben doorgaans een 
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risico tot het verstoren van soorten. De locatie waar de nieuwe woongebouwen 
worden gebouwd is momenteel een braakliggend terrein. Dit gebied wordt daar-
om als ernstig verstoord aangemerkt en is daardoor niet een aantrekkelijk leefge-
bied voor (beschermde) soorten. Ten aanzien van de nieuwe ontwikkeling lijkt het 
dan ook niet waarschijnlijk dat er negatieve invloed op (beschermde) soorten op-
treedt.  
 
Daarnaast wordt er een nieuw woongebouw mogelijk gemaakt aan De Noord. 
Hiervoor worden wel bomen gekapt. Daarom is voor dit woongebouw ecologisch 
onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 1). Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk effec-
ten zijn op kleine modderkruiper, watervleermuis, meervleermuis en de broeden-
de vogels. Harde, recente gegevens dat deze beschermde soorten gebruik maken 
van het gebied zijn er niet. Om strijd met de Flora- en faunawet te voorkomen 
worden daarom voorwaarden gesteld aan de werkwijzen en inrichting van het 
toekomstige appartementencomplex, zodat geen effect op de populatie be-
schermde soorten plaatsvindt uitgaande dat de beschermde soorten aanwezig 
zijn. Het gaat om de volgende maatregelen: 
• Meervleermuis/watervleermuis 

- verplicht behoud van de rietkraag langs de Zate; 
- tussen appartementencomplex en Zate enkele bomen behouden/aan-

planten; 
- verlichting gebruiken die sterk gericht is op die delen die verlicht moeten 

worden. Lichtbronnen met weinig verstrooiing gebruiken; 
- achterzijde van appartementen laten uitkijken op waterzijde. 

• Kleine modderkruiper 
- geen heiwerkzaamheden in de winterperiode. 

• Broedende vogels 
- geen kapwerkzaamheden in de periode 15 maart - 15 juli. 

 
Deze maatregelen worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst met de 
ontwikkelende partij. Daarnaast wordt parallel aan dit bestemmingsplan nader 
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van deze beschermde soort(groep)en. 
Dit onderzoek vindt plaats in een groter verband.  
 
Conclusie 
Ten aanzien van het aspect soortenbescherming zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan.  

4.   2. Cultuurhistorie 

- Normstelling en beleid -  
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening moet in bestemmingsplannen aan-
dacht worden besteedt aan cultuurhistorie. Cultuurhistorisch waardevolle ele-
menten moeten in het bestemmingsplan worden beschermd.  
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- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
In het plangebied ligt een cultuurhistorisch, waardevolle en beeldbepalende struc-
tuur. Het gaat om de toegangsweg De Noord met de bijbehorende groenstruc-
turen. Deze weg is voorzien van een dubbelbestemming, waarbinnen de be-
scherming ervan is gewaarborgd.  
 
- Conclusie -  
De cultuurhistorisch waardevolle structuren zijn beschermd door middel van een 
dubbelbestemming. Ten aanzien van het aspect cultuurhistorie zijn er geen be-
lemmeringen voor dit bestemmingsplan.  

4.   3. Archeologie 

- Normstelling en beleid -  
Voor de bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden is de Mo-
numentenwet van toepassing. De kern van de Monumentenwet is dat, wanneer 
de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 
Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders 
bewaard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde is, 
wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
Voor archeologische terreinen, rijksmonumenten en beschermde dorps- en stads-
gezichten die wettelijk zijn beschermd op grond van de Monumentenwet hoeft 
voor het bestemmingsplan geen aanvullende regeling te worden getroffen. 
 
De gemeente Dronten heeft een eigen archeologisch beleidsadvieskaart opge-
steld. Op de kaart is per gebied aangegeven bij welke ingrepen archeologisch on-
derzoek nodig is.  
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Volgens het archeologiebeleid van de gemeente Dronten ligt het plangebied gro-
tendeels in een archeologievrij gebied. De noordelijke rand van het plangebied ligt 
in een gebied waarin onderzoek nodig is als de bodemverstoring meer is dan 1,7 
hectare. Dit plangebied maakt dergelijke ontwikkelingen niet mogelijk. Daarom is 
er geen onderzoek nodig.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan.  

4.   4. Waterparagraaf 

- Normstelling en beleid -  
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 
‘watertoets’. De watertoets wordt gezien als een procesinstrument dat moet 
waarborgen dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuis-
houding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de water-
toets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken water-
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beheerder. Het plangebied valt in het werkgebied van het waterschap Zuiderzee-
land. 
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Het bestemmingsplan heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Het 
gaat in hoofdzaak om het vastleggen van de bestaande situatie. Wel worden er 
drie nieuwe woongebouwen aan De Helling en een aan De Noord mogelijk ge-
maakt. In het gebied waar de nieuwe woongebouwen aan De Helling worden ge-
bouwd, ligt nu ook al de nodige verharding in de vorm van een parkeerterrein. In 
de nieuwe situatie komt er rondom de woongebouwen een park/groenzone. Net-
to is er sprake van een verhardingsafname. Het gebied aan De Noord is nu onver-
hard. Daar neemt de verharding daardoor toe.  
 
Als gevolg van de nieuwe woongebouwen neemt het aantal vervuilingseenheden 
toe. De bestaande riolering ter plaatse heeft echter voldoende capaciteit om deze 
toename op te vangen. Het regenwater en afvalwater wordt gescheiden ingeza-
meld en afgevoerd.  
 
In het noorden van het plangebied ligt een hoofdwatergang van het waterschap. 
Deze watergang is bestemd als ‘Water’ en is daarmee beschermd. Voor werk-
zaamheden aan of in deze watergang is een watervergunning van het waterschap 
nodig.  
 
Het plan is aangemeld via de digitale watertoets. Voor het plan is de normale pro-
cedure van toepassing. Het bestemmingsplan wordt aan het waterschap voorge-
legd in het kader van het wettelijk vooroverleg.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect water zijn er geen belemmeringen voor dit bestem-
mingsplan.  

4.   5. Bedrijven en milieuzonering 

- Normstelling en beleid -  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) 
noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtaf-
standen uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzone-
ring’ (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaan-
vaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan wor-
den uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een 
verkleinde richtafstand. 
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
In het plangebied komen dienstverlenende bedrijven en kantoren in de plint van 
woongebouwen voor. Dit zijn allemaal inrichtingen die volgens de VNG-brochure 
vallen onder milieucategorie 1 en 2. In een gemengd gebied als het centrumge-
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bied, kunnen inrichtingen uit milieucategorie 1 en 2 prima voorkomen naast de 
woonfunctie. De bedrijfsactiviteiten in het plangebied vormen dus geen hinder 
voor de woonfunctie.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect bedrijven en milieuzonering zijn er geen belemmerin-
gen voor dit bestemmingsplan.  

4.   6. Geluid 

- Normstelling en beleid -  
Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ‘in belangrijke mate geluid-
hinder veroorzaken’, een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsge-
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit-
gevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrens-
waarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Aan De Helling en De Noord worden in totaal vier nieuwe woongebouwen ge-
bouwd. De nieuwe woongebouwen vallen binnen de wettelijke geluidszones van 
De Noord, Gangboord/De Oeverloper. Voor de nieuwe woongebouwen is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). Op basis van het akoestisch on-
derzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
• ten gevolge van het verkeer op De Noord wordt de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB niet overschreden; 
• ten gevolge van het verkeer op Gangboord/De Oeverloper is er ter hoogte van 

het noordelijke bouwblok sprake van een geluidsbelasting in de klasse 48-53 
dB. De voorkeursgrenswaarde wordt door deze wegen overschreden. De ui-
terste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Op het zuidelijke 
bouwblok is geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB; 

• ten gevolge van de 30 km/h-wegen is er sprake van maximale geluidsbelastin-
gen in de klasse 53-58 dB ter hoogte van de bouwvlakken. Voor 30 km/h-
wegen is echter geen formeel toetsingskader; 

• maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelma-
tig; 

• de uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het noordelijk bouwblok moet het college 
van burgemeester en wethouders van Dronten ten gevolge van het verkeer op 
Gangboord/De Oeverloper een hogere waarde van maximaal 53 dB vast te stellen. 
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor dit bestem-
mingsplan.  
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4.   7. Bodem  

- Normstelling en beleid -  
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 
functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemveront-
reiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In 
geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de 
wet is geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen 
worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval. 
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Op de plaats waar de drie nieuwe woongebouwen worden gebouwd aan De Hel-
ling is de bodem gesaneerd. Door de sanering zijn de verontreinigingen uit de bo-
dem gehaald. De bodem is nu weer geschikt voor de woonfunctie. In het kader 
van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woongebouwen wordt een 
bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
Voor het woongebouw aan De Noord is het zo dat de bodem onverdacht is voor 
verontreiniging. Dat komt door het historische gebruik van de grond, waarop geen 
verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.  
 
Voor de rest van het plangebied geldt dat het gaat om een reeds ingericht gebied, 
waar geen ontwikkelingen aan de orde zijn. Verondersteld wordt dat de bodem 
geschikt is voor het huidige gebruik.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor dit bestem-
mingsplan.  

4.   8. Luchtkwaliteit  

- Normstelling en beleid -  
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van 
de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met 
name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. 
Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, 
zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteits-
eisen) daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Re-
geling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder ande-
re) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing: 
• woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 
• kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
• projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stik-

stofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
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- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
In het plangebied worden vier nieuwe woongebouwen mogelijk gemaakt.  
In totaal gaat het hier om circa 80 - 90 appartementen. Dit valt onder de regeling 
niet in betekenende mate bijdragen.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan.  

4.   9. Externe veiligheid  

- Normstelling en beleid -  
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over ‘externe 
veiligheid’ om de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit exter-
ne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaar-
lijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er 
wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) 1) 
en het groepsrisico (GR) 2).  
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
In het plangebied zijn geen gasleidingen aanwezig. Ook vindt er geen transport 
van gevaarlijke stoffen plaats. Wel ligt ten noordoosten van het plangebied, aan 
De Noord 34, een lpg-tankstation.  
 
Lpg-tankstations zijn inrichtingen volgens het Bevi. Het lpg-tankstation heeft een 
doorzet van 999 m3/jaar. Deze doorzet is vastgelegd in de omgevingsvergunning 
voor milieuactiviteiten. In het kader van het plaatsgebonden risico moeten de vol-
gende afstanden in acht genomen worden: 
• vanaf het vulpunt: 35 meter; 
• vanaf het ondergrondse reservoir: 25 meter; 
• vanaf de afleverzuil: 15 meter. 
                                                           
1)  Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico dat op een plaats buiten een inrichting een per-

soon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als recht-
streeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke 
stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Het PR wordt uitgedrukt als 
de kans per jaar. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van één op mil-
joen (10-6) als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour 
geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieu-
we beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tus-
sen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Bevi. 

2)  De definitie van het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 
100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 
die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel be-
trokken is. 
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De zone rondom het vulpunt is op de verbeelding weergegeven. Binnen deze zone 
zijn geen woningen aanwezig. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn er 
dan ook geen knelpunten aanwezig.  
 
Voor de verantwoording van het groepsrisico heeft er een kwantitatieve risico-
analyse (QRA) plaatsgevonden. Uit deze QRA blijkt dat het groepsrisico onder de 
oriëntatiewaarde blijft.  
Echter in dit bestemmingsplan wordt het woongebouw aan De Noord mogelijk 
gemaakt binnen de 150 meter contour van het groepsrisico. Daarom is er een 
nieuwe berekening van het groepsrisico uitgevoerd (zie bijlage 3).  
 
In het kader van de verantwoording van het groepsrisico wordt het plan voorge-
legd aan de Veiligheidsregio Flevoland en aan de brandweer. De adviezen van de 
Veiligheidsregio en de brandweer worden in het ontwerpbestemmingsplan opge-
nomen.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan.  

4.   10. Kabels en leidingen 

- Normstelling en beleid -  
In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die 
beperkingen opleggen voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt 
te denken aan hoogspanningsverbindingen, waterleidingen en straalpaden.  
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
In het plangebied liggen geen kabels en leidingen waarmee rekening gehouden 
moet worden.  
 
- Conclusie -  
Ten aanzien van het aspect kabels en leidingen zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan.  

4.   11. M.e.r.-beoordeling 

- Normstelling en beleid -  
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het ka-
der van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-
beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempel-
waarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende acti-
viteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake 
kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstan-
digheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen: 
• de kenmerken van de projecten; 
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• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
- Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan - 
Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkelingen treden er geen belangrijke ne-
gatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende 
milieuaspecten zoals deze in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Voor het bestem-
mingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure nood-
zakelijk conform het Besluit m.e.r. 
 
- Conclusie -  
Voor dit bestemmingsplan is geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in 
het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en 
omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en 
de bijbehorende regels beschreven.  
 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hier-
aan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 
2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op ver-
gelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 
2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen con-
form de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende stan-
daarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digi-
taal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gron-
den in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbe-
horende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastge-
legd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. De-
ze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het 
gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld en om 
de uitleg daarvan. 

5.   2. Bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en bebouwings-
mogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen. Net als in de 
planregels zijn de bestemmingen op alfabetische volgorde geplaatst. 
 
- Cultuur en ontspanning - 
In het noorden van het plangebied ligt een kinderboerderij met diverse dagrecre-
atieve functies. Dit gebied heeft de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ gekre-
gen. De bestemming is toegesneden op de nu voorkomende functies (kinderboer-
derij, een minigolfbaan en ondergeschikte horeca). Daarnaast is ondergeschikt 
ook een kinderopvang toegestaan.  
 
De ligging van de bebouwing is vastgelegd door middel van een bouwvlak. Er is 
gekozen voor een groot bouwvlak waarbinnen de bebouwing flexibel geplaatst 
kan worden. Binnen het bouwvlak mag maximaal 15% worden bebouwd.  
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- Gemengd - 1 -  
Aan De Helling liggen twee woongebouwen met kantoren en commerciële dienst-
verlening in de plint. Vanwege deze mix van functies vallen de gebouwen onder 
de bestemming ‘Gemengd - 1’. De gebouwen moeten binnen het bouwvlak wor-
den gebouwd. De maatvoering van de gebouwen is op de verbeelding weergege-
ven.  
 
Binnen deze bestemming zijn vrije beroepen bij de woningen toegestaan.  
 
- Gemengd - 2 -  
Aan De Helling bestaat ook de mogelijkheid een nieuw woongebouw te bouwen. 
Ook hier zijn diverse functies in de plint toegestaan. Het gaat hier om commerci-
ele dienstverlening, sociaal medische doeleinden en lichte bedrijvigheid. Daarom 
heeft dit gebouw ook een gemengde bestemming, namelijk ‘Gemengd - 2’ gekre-
gen. De maatvoering van de gebouwen is op de verbeelding weergegeven. Bij dit 
woongebouw is ook een ondergrondse parkeergarage toegestaan.  
 
Er is gekozen voor een groot bouwvlak. Binnen dit bouwvlak kan het woonge-
bouw flexibel worden geplaatst. Om te voorkomen dat het hele bouwvlak wordt 
volgebouwd is geregeld dat maximaal 35% van het bouwvlak mag worden be-
bouwd.  
 
Bij de woningen is een aan-huis-verbonden beroep toegestaan. Hiervoor geldt een 
maximale oppervlakte van 40% van de woning tot een maximum van 60 m2. Bo-
vendien is er een afwijking (met omgevingsvergunning) opgenomen om ook klein-
schalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan. Ook hiervoor geldt een maximale 
oppervlakte van 40% tot een maximum van 60 m2. 
 
Binnen deze bestemming zijn vrije beroepen bij de woningen toegestaan.  
 
- Groen - 
Rondom de woongebouwen aan De Helling is structuurbepalend groen aanwezig. 
Het is van belang dat dit groen behouden blijft. Daarom is hier gekozen voor de 
bestemming ‘Groen’. Om het groene karakter van dit gebied te behouden zijn er 
geen gebouwen en overkappingen binnen deze bestemming toegestaan.  
 
- Maatschappelijk - 
De kerk is bestemd als ‘Maatschappelijk’. Naast deze functie zijn hier ook ver-
scheidende andere maatschappelijke functies toegestaan. De gebouwen mogen 
alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De maatvoering van de gebouwen 
is op de verbeelding weergegeven.  
 
- Verkeer - 
Het Gangboord betreft een hoofdontsluitingsweg. Deze weg valt daarom onder de 
bestemming ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en over-
kappingen worden gebouwd.  
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- Verkeer - Verblijf 1 - 
De wegen binnen het plangebied hebben naast de verkeersfunctie ook een ver-
blijfsfunctie. De wegen zijn daarom bestemd als ‘Verkeer - Verblijf 1’. Binnen de 
bestemming zijn parkeerplaatsen langs wegen toegestaan. In deze bestemming 
mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.  
 
- Water - 
De watergang ten zuiden van het Gangboord valt onder deze bestemming. Ter be-
scherming van de waterhuishoudkundige functie van deze watergang zijn er geen 
gebouwen en overkappingen toegestaan.  
 
- Wonen - Woongebouw - 
Aan De Helling staan achter de woongebouwen met centrumfuncties in de plint 
twee woongebouwen zonder centrumfuncties. Daarnaast is het mogelijk om ach-
ter het nieuw te bouwen woongebouw aan De Helling twee nieuwe woongebou-
wen zonder functies in de plint te bouwen. Tenslotte mag er een nieuw woonge-
bouw worden gebouwd aan De Noord. Al deze woongebouwen vallen onder deze 
bestemming.  
 
De gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De maatvoe-
ring van de woongebouwen is op de verbeelding weergegeven. Een ondergrondse 
parkeergarage is bij alle woongebouwen toegestaan. 
  
Voor de nieuwbouw aan De Helling is er gekozen voor een groot bouwvlak. Bin-
nen dit bouwvlak kunnen maximaal twee woongebouwen flexibel worden ge-
plaatst. Om te voorkomen dat het hele bouwvlak wordt volgebouwd is geregeld 
dat maximaal 35% van het bouwvlak mag worden bebouwd. Andere bouwvlakken 
met deze bestemming die in het plan voorkomen mogen voor 100% worden be-
bouwd. Bij deze locaties is het bouwvlak of afgestemd op de bestaande situatie 
(twee woongebouwen aan De Helling) of is er een kleiner bouwvlak opgenomen, 
waardoor er minder ruimte is om te schuiven (nieuw woongebouw aan De 
Noord).  
 
Bij de woningen is een aan-huis-verbonden beroep toegestaan. Hiervoor geldt een 
maximale oppervlakte van 40% van de woning tot een maximum van 60 m2. Bo-
vendien is er een afwijking (met omgevingsvergunning) opgenomen om ook klein-
schalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan. Ook hiervoor geldt een maximale 
oppervlakte van 40% tot een maximum van 60 m2. 
 
Binnen deze bestemming zijn vrije beroepen bij de woningen toegestaan.  
 
- Waarde - Cultuurhistorie -  
De Noord heeft cultuurhistorische waarde. Daarom is deze weg voorzien van een 
dubbelbestemming. Binnen deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd. Verder geldt voor diverse werken en werk-
zaamheden die het cultuurhistorische karakter kunnen aantasten een vergun-
ningplicht.  
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Algemeen 

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid worden ge-
maakt tussen de maatschappelijk en de economische uitvoerbaarheid. Bij het eer-
ste gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij (overheid en 
burgers samen) wordt gedragen. Bij de economische uitvoerbaarheid gaat het om 
de kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van het 
plan samenhangen. Tevens is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geregeld dat in 
het kader van een bestemmingsplan de grondexploitatieregeling van toepassing 
is. 

6.   2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde bestemmingsplanpro-
cedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten waarop burgers 
en belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar kunnen maken. Hieron-
der volgt een nadere toelichting. 
 
- Overleg en inspraak - 
Omdat de gemeente participatie van burgers en belangenorganisaties belangrijk 
vindt heeft de gemeente deze partijen de mogelijkheid geboden reacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. In dit kader is het vooront-
werpbestemmingsplan ter inzage gelegd en is het plan opgestuurd naar de over-
legpartners.  
 
Het woongebouw aan De Noord betreft een nieuwe bouwmogelijkheid. Om die 
reden is er tijdens de inspraakperiode voor de bouw van het nieuwe woongebouw 
een inloopmiddag gehouden.  
 
- Ontwerpbestemmingsplan - 
De resultaten van overleg en inspraak zijn verwerkt in het ontwerpbestemmings-
plan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens zes weken ter inzage ge-
legd. In deze periode kan eenieder zijn zienswijze kenbaar maken. 
 
- Vaststelling bestemmingsplan - 
Indien noodzakelijk wordt het bestemmingsplan aangepast aan de zienswijzen. 
Vervolgens wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld. Na de 
vaststelling wordt het bestemmingsplan nogmaals zes weken ter inzage gelegd. 
Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de 
Raad van State. 

6.   3. Economische uitvoerbaarheid 

Het gaat om een grotendeels ingericht gebied waarbij er geen kosten zijn verbon-
den aan het bestemmingsplan. De gronden waarop de nieuwe woongebouwen 
worden gebouwd, zijn in eigendom van de gemeente. De gemeente draagt de 
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kosten voor het bouwrijp maken van de grond. De gemeente heeft een grondex-
ploitatie vastgesteld waaruit een positief resultaat blijkt. De gemeente heeft hier-
voor geld in de begroting gereserveerd. Hiermee is de economische uitvoerbaar-
heid voldoende aangetoond.  

6.   4. Exploitatieplan 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkhe-
den voor het verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het 
bouw- en woonrijp maken en kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast heb-
ben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie 
door derden, diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van vier nieuwe woongebouwen. Dit 
valt onder de bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opge-
nomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van 
de gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden. Van het 
vaststellen van een exploitatieplan kan worden afgezien als voornoemde kosten 
‘anderszins verzekerd’ zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten, en het stellen van 
eisen en een fasering niet noodzakelijk worden geacht. 
 
De gronden waarop de nieuwe woongebouwen worden gebouwd, zijn in eigen-
dom van de gemeente. Dit betekent dat de kosten in verband met realisatie van 
het plan voor rekening van de gemeente (initiatiefnemer) komen, evenals de kos-
ten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de eventuele planschade. 
Middels de uitgifte van de grond worden de kosten verhaald op de koper van de 
grond. Omdat hiermee het kostenverhaal geregeld is, en het stellen van nadere 
eisen en regels niet noodzakelijk is, beslist de gemeenteraad bij de vaststelling van 
het plan dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld. 
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7. OVERLEG EN INSPRAAK  

Op het bestemmingsplan is de mogelijkheid geboden voor overleg en inspraak. Er 
zijn geen overleg- en inspraakreacties ingediend. Wel zijn er drie ambtshalve wij-
zigingen doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: 
• de bedrijvenlijst is aangepast; 
• voor het woongebouw aan de Noord is de aanduiding dat maximaal 50% mag 

worden bebouwd, verwijderd; 
• het bouwblok voor het woongebouw aan De Noord is vergroot, aan de zuid- 

en westzijde is er 5 meter toegevoegd. 
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1. Inleiding 
Voor het voorontwerp van het bestemmingsplan ter hoogte van de Noord-Gangboord wenst 

de gemeente Dronten een quickscan Flora en Faunawet (Ffwet). Voor deze locatie is op 

termijn een appartementencomplex voorzien (rode gebied).  

 

 
 
Figuur 1: Het rode gebied nabij de Noord in Dronten is het gebied waar eventueel een appartementencomplex 

gerealiseerd gaat worden. Het gele gebied is het onderzoeksgebied van deze studie. Een groter gebied is 

onderzocht vanwege de mogelijke ecologische effecten van het complex op een ruimere omgeving. 
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2. Methoden 
Op 13 maart 2013 is een veldbezoek gebracht aan het gebied. Globaal is het oranje gebied van 

figuur1 onderzocht. Gekozen is voor dit deel omdat het appartementencomplex ook externe 

effecten kan hebben. Daarbij zijn meer ecologische effecten nabij de Zate te verwachten dan in 

het bebouwde deel rond dit onderzoeksgebied. 

 

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor het vaststellen van veel beschermde soorten: 

rietochissen hebben nog geen blad boven de grond, vleermuizen zitten nog in winterslaap e.d. 

De gemeente Dronten was zich bij de opdrachtverlening hiervan bewust. Consequentie hiervan bij 

de uitwerking van het veldwerk is dat het aantal beschermde soorten die wellicht effect 

ondervinden van de komst van een appartementencomplex groter is dan in werkelijkheid. Op 

basis van de ecologische kennis van de soorten en de verspreidingspatronen in Flevoland wordt 

namelijk gewerkt met de kans dat de soort voorkomt. Als het tijdens het veldwerk niet vast te 

stellen is dat de soort niet voorkomt, zal de soort opgenomen worden in de lijst met mogelijk 

voorkomend. 

 

Literatuur over de Flevolandse natuur en de ecologie van verschillende plant en diersoorten is 

geraadpleegd om eventuele effecten te beschrijven. 

 

 

  



- 6 - 

 

3. Flora en faunawet 
In Flevoland komen ongeveer 60 verschillende beschermde planten en dieren (m.u.v. vogels) 

voor (Heemskerk, et al, 2007). Uitgaande van deze lijst is een streeplijst gemaakt welke soorten 

wel of niet nabij het onderzoeksgebied voorkomen of voor kunnen komen (tabel 1). 

In de tabel is een onderscheid gemaakt in tabel 1,2 en 3 soorten van de Flora en Faunawet. Voor 

al deze soorten geldt de zorgplicht. Dieren en planten mogen niet onnodig verstoord, verontrust of 

gedood worden. Voor de soorten van tabel 2 en 3 geldt dat de genomen maatregelen zeker geen 

invloed mogen hebben op de populatie en dat eventuele schade aan de populatie/soort 

gecompenseerd moet worden. Voor de tabel 2 en 3 soorten zou het mogelijk kunnen zijn dat een 

ontheffing Flora en Faunawet noodzakelijk is. 

 

 

 

Tabel 1: Planten en dieren die in Flevoland voorkomen en die beschreven staan in de tabellen 1,2 en 3 van de 

Flora en faunawet (Heemskerk et al, 2007), en de aanwezigheid hiervan in het studiegebied. Planten en dieren 

met * zijn nader beschreven. 

  zeker voorkomend mogelijk voorkomend niet voorkomend 

Tabel 1 soorten, voorkomend in Flevoland       

Zoogdieren       

Aardmuis   X    

Bosmuis   X   

Dwergmuis   X  

Bunzing  X   

Dwergspitsmuis   X  

Egel   X   

Gewone bosspitsmuis   X   

Haas  X   

Hermelijn   X    

Huisspitsmuis   X   

Konijn  X  

Mol X        

Ree    X 

Rosse woelmuis  X     

Tweekleurige spitsmuis    X   

Veldmuis     X      

Vos     X    

Wezel   X    

Woelrat   X  

Amfibieën       

Bruine kikker  X   

Gewone pad  X   

Bastaardkikker   X   

Kleine watersalamander  X   

Meerkikker   X   

Slakken       

Wijngaardslak (introductie)     X 

Planten       

Aardaker    X  

Brede wespenorchis    X   

Dotterbloem     X 

Gewone vogelmelk     X 

Grasklokje     X 

Grote kaardenbol     X  
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  zeker voorkomend mogelijk voorkomend niet voorkomend 

Kleine maagdenpalm     X 

Slanke sleutelbloem     X 

Zwanenbloem     X 

Tabel 2 soorten, voorkomend in Flevoland       

Zoogdieren       

Damhert   X 

Edelhert     X 

Eekhoorn*     X 

Steenmarter *   X   

Vissen       

Kleine modderkruiper*   X                  

Meerval*   X   

Rivierdonderpad    X 

Planten       

Daslook     X 

Gevlekte orchis     X 

Grote keverorchis     X 

Moeraswespenorchis     X 

Rietorchis*     X    

Parnassia     X 

Ronde zonnedauw     X 

Tongvaren     X 

Vleeskleurige orchis     X 

Waterdrieblad     X 

Welriekende nachtorchis     X 

Wilde marjolein*    X  

        

Tabel 3 soorten  (bijlage IV HR/1 AmvB       

Zoogdieren       

Das     X 

Boommarter     X  

Waterspitsmuis     X 

Reptielen       

Hazelworm     X 

Ringslang      X 

Vissen       

Bittervoorn     X 

Bijlage IV HR       

Zoogdieren       

(baardvleermuis)     X 

Bever*    X   

(bosvleermuis)     X 

Franjestaart    X 

Gewone dwergvleermuis*                  X     

Gewone grootoorvleermuis*   X  

Laatvlieger*  X    

Meervleermuis*    X     

Ruige dwergvleermuis*    X     

Otter    X  

Rosse vleermuis*      X  

Tweekleurige vleermuis     X 
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  zeker voorkomend mogelijk voorkomend niet voorkomend 

Watervleermuis*   X     

Amfibieën       

Rugstreeppad     X 

Reptielen       

Zandhagedis     X 

Libellen       

gevlekte witsnuitlibel     X 

noordse winterjuffer     X 

Planten       

Drijvende waterweegbree     X 

    

Vaste verblijfplaatsen vogels*  X   

Broedende vogels in broedseizoen* X     

    

 

 

Eekhoorn 

Met enige regelmaat worden er eekhoorns gemeld in de gemeente Dronten. Met name uit de 

Munten zijn waarnemingen geclaimd. Indien er echter foto’s gemaakt zijn van de dieren, blijkt het 

om de Amerikaanse rode eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus) te gaan. Deze soort is een exoot 

en daarom niet beschermd. Aangenomen wordt dat de Europese rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

dus niet in het gebied voorkomt. 

Vanuit de Ffwet vraagt deze soort dus geen aandacht. 

 

Steenmarter  

Er zijn van de steenmarter enkele zekere waarnemingen in de gemeente Dronten. De soort is in 

Nederland aan het oprukken. In hoeverre de soort ook al in de bebouwde kom van Dronten 

voorkomt is onbekend. 

Het onderzoeksgebied behoort tot potentieel jachtgebied van de soort. Gezien de grootte van het 

areaal zal verlies van dit jachtgebied geen significante effect hebben op de populatie. 

Verblijfplaatsen bevinden zich zeker niet in het onderzoeksgebied. 

Vanuit de Ffwet vraagt deze soort dus geen aandacht. 

 

Kleine modderkruiper 

De kleine modderkruiper is een vrij algemene vissoort in Flevoland (Beelen et al, 2012). In de 

Zate zal het dier naar alle waarschijnlijkheid voorkomen. De aanwezigheid van een gebouw nabij 

de Zate zal echter geen (grote) invloed hebben op de aanwezige populatie. De totstandkoming 

van het gebouw kan wel effect hebben op de populatie. Heien in de winterperiode zou lokaal 

effect kunnen hebben op de overwinterende vissen. 

Vanuit de Ffwet is nader onderzoek naar het voorkomen van deze vis en de eventuele gevolgen 

van het realiseren van het gebouw noodzakelijk. 

 

Meerval 

De havenkom van Dronten is een van de bekendste plekken om de meerval tegen te komen 

(Beelen et al , 2012).  Sinds 1 oktober 2012 is de meerval  ondergebracht in de Visserijwet, en 

valt daarmee niet meer onder de Flora- en faunawet.  

 

Rietorchis 

Gezien het feit dat de onderzoekslocatie dicht bij een tocht met een grazige vegetatie ligt, is niet 

uit te sluiten dat de rietorchis voorkomt in het gebied. Vanuit de databank www.waarneming.nl 

zijn geen gegevens van rietorchissen bekend in de bebouwde kom van Dronten. Indien de soort 

voorkomt is de populatie in elk geval erg klein (en daarmee kwetsbaar).  

Tijdens het veldwerk kon de aan- of afwezigheid van de soort niet aangetoond worden omdat het 

in het verkeerde jaargetijde plaatsvond. De realisatie van het gebouw kan ook over een groter 

http://www.waarneming.nl/
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gebied invloed kunnen hebben op de aanwezige vegetatie als bijvoorbeeld de waterstand ter 

plaatse moet veranderen om het gebouw te realiseren. Door de gemeente is toegezegd dat er 

geen (tijdelijke) waterstandveranderingen plaats zullen vinden.  

Indien geen waterstandsveranderingen plaatsinden voor het realiseren van een 

appartementencomplex is er geen effect op een mogelijke rietorchispopulatie. Nader onderzoek 

ten behoeve van de rietorchis is bij gelijke waterstandpeil niet noodzakelijk. 

 

Wilde marjolein 

Wilde Marjolein is een vrij gebruikelijke tuinplant. Op veel ruderale terreinen in de bebouwde kom 

kan deze soort gevonden worden. Gezien het type beheer in het gebied (vrij intensief) is de 

aanwezigheid van de soort uit te sluiten. Vanuit de Ffwet vraagt deze soort verder geen aandacht. 

 

Bever 

Op 3 kilometer van de onderzoekslocatie bevindt zich een beverburcht. Daarmee is het mogelijk 

dat de bever de oevers van het onderzoeksgebied bezoekt om te passeren en te foerageren. Er 

zijn tijdens het veldwerk geen sporen van dit dier aangetroffen. Realisatie van een 

appartementencomplex zal geen (grote) invloed hebben op de functionaliteit van de Zate voor de 

bever. Het dier is weinig schuw en daarmee nauwelijks te beïnvloeden. 

Vanuit de Ffwet vraagt deze soort dus geen aandacht. 

 

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger huizen overdag in spouwmuren of onder daken van 

huizen. Jagen doen ze graag in de buurt van bomen en/of water zodat het onderzoeksgebied valt 

onder het goede jachtgebied van beide soorten. 

Het areaal dat eventueel verloren gaat door de bouw van een appartementencomplex is gering en 

zal geen effect hebben op de populaties van deze vleermuissoorten. Ook in een ruimere 

omgeving verandert door de komst van het complex weinig omdat deze vleermuissoorten weinig 

hinder ondervinden van extra lichtvervuiling. 

Vanuit de Ffwet is er geen noodzaak om nader onderzoek te verrichten naar deze soorten. 

 

Ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis 

De ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis zijn boombewonende 

soorten. Zij huizen overdag in holten van bomen.  

Geen van de bomen in het onderzoeksgebied heeft holten. Hierdoor is uit te sluiten dat de dieren 

de bomen gebruiken als verblijfplaats.  

De bomen kunnen wel benut worden als jachtgebied. Het areaal is echter zo beperkt dat het geen 

effect kan hebben op de eventuele lokale populatie. 

Vanuit de Ffwet is nader onderzoek dan ook niet nodig. 

 

Watervleermuis  

De watervleermuis huist net als ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en rosse 

vleermuis in boomholten. Verblijfplaatsen zijn in het onderzoeksgebied niet aanwezig omdat 

holten in de bomen ontbreken. 

In tegenstelling tot bovenstaande soorten is de soort erg gevoelig voor extra lichtvervuiling en 

gebruikt het dier de Zate als vliegroute (Reinhold et al, 2007). Vliegroutes zijn binnen de Ffwet 

beschermd. De gegevens zijn echter gedateerd. 

Bezien vanuit de Ffwet dient bij de aanleg van het appartementencomplex voorwaarden gesteld 

te worden aan de hoeveelheid licht dat vanuit het appartement op het wateroppervlak van de 

Zate schijnt en/of onderzocht dient te worden of de vliegroute nog aanwezig is.  

De hoeveelheid licht kan sterk beperkt worden door de rietkraag ten alle tijden te handhaven, 

enkele bomen tussen gebouw en Zate te plaatsen, lantaarnpalen plaatsen die gericht lichtgeven 

en/of de noordzijde van het gebouw te benutten als achterzijde van het gebouw zodat bewoners 

geen bijzondere lichtbronnen aan hun terras e.d. zullen plaatsen.  
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Meervleermuis 

De meervleermuis is een soort die huist in spouwmuren van huizen. Een verblijfplaats van 

mannelijke dieren is bekend vanuit de Munten (Reinhold, 2007). Deze dieren gebruiken de Zate 

als vliegroute. De gegevens zijn echter gedateerd. 

De meervleermuis is, net als de watervleermuis, gevoelig voor lichtverstoring. Bezien vanuit de 

Ffwet dient bij de aanleg van het appartementencomplex voorwaarden gesteld te worden aan de 

hoeveelheid licht dat vanuit het appartement op het wateroppervlak van de Zate schijnt, tenzij 

aangetoond kan worden dat de vliegroute anno 2013 niet meer bestaat. 

De hoeveelheid licht kan sterk beperkt worden door de rietkraag ten alle tijden te handhaven, 

enkele bomen tussen gebouw en Zate te plaatsen, lantaarnpalen te plaatsen die gericht 

lichtgeven en/of de noordzijde van het gebouw te benutten als achterzijde van het gebouw zodat 

bewoners geen bijzondere lichtbronnen aan hun terras e.d. zullen plaatsen.  

 

Vaste verblijfplaatsen vogels 

In de strook waar werkzaamheden plaatsvinden zijn geen vaste verblijfplaatsen van vogels 

aangetroffen. Met deze groep vogels hoeft bij de uitvoer en realisatie van de verbreding geen 

rekening gehouden te worden. 

 

Broedende vogels 

In de het onderzoeksgebied zijn broedende vogels te verwachten. Het gaat dan om bos- en 

struweelvogels. Deze vogels mogen tijdens het broeden niet verstoord worden. Hoewel de wet 

geen uitspraak doet over de periode waarin niet gewerkt mag worden, gebruikt men vaak de 

periode 15 maart-15 juli. Gezien het type vogel dat in het onderzoeksgebied kan broeden is het 

hanteren van deze periode een hele bruikbare. In deze periode zullen veel bos en struweelvogels 

tot broeden komen en de nesten ervan zijn bijna niet op te sporen. Voorkomen moet dus worden 

dat in deze periode werkzaamheden in het onderzoeksgebied plaatsvindt. Mocht dat toch 

noodzakelijk zijn dan dienen voorafgaand aan het broedseizoen maatregelen genomen te worden 

zodat de vogels niet starten met broeden. 
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4. Conclusies ten aanzien van de Flora en Faunawet. 
 

De eventuele komst van een appartementencomplex kan gevolgen hebben voor beschermde 

planten en dieren. 

Afhankelijk van de tijdstippen waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, type werkzaamheden 

en het uiteindelijke eindresultaat dient rekening gehouden te worden met deze beschermde 

soorten. 

 

Effecten zijn te verwachten voor kleine modderkruiper, watervleermuis, meervleermuis en de 

broedende vogels. Harde, recente gegevens dat deze beschermde soorten gebruik maken van 

het gebied zijn er niet. De gemeente Dronten heeft daarom twee keuzes ten aanzien van de Flora 

en Faunawet: 

 

 Nader onderzoek laten doen naar deze vijf beschermde soort(groep)en in relatie tot de 

werkwijze en inrichting van het toekomstige appartementencomplex. Afhankelijk van het 

resultaat zullen al dan niet voorwaarden moeten worden gesteld aan de werkwijze en/of 

inrichting van het appartementencomplex 

 Direct voorwaarden stellen aan de werkwijzen en inrichting van het toekomstige 

appartementencomplex zodat geen effect op de populatie beschermde soorten  

plaatsvindt uitgaande dat de beschermde soorten aanwezig zijn. 

Gedacht moet worden aan: 

Meervleermuis/watervleermuis 

o verplicht behoud van de rietkraag langs de Zate en 

o tussen appartementencomplex en Zate enkele bomen behouden/aanplanten. 

o verlichting gebruiken die sterk gericht is op die delen die verlicht moeten worden. 

Lichtbronnen met weinig verstrooiing gebruiken. 

o achterzijde van appartementen laten uitkijken op waterzijde.  

Kleine modderkruiper 

o geen heiwerkzaamheden in de winterperiode 

Broedende vogels 

o geen kapwerkzaamheden in de periode 15 maart-15 juli 

 

 

 

 

 

 

  



- 12 - 

 

 

5. Geraadpleegde literatuur 
 

Beelen, P., T. Kombrink, J. Kroon, P. Ponsteen, J. Reinhold, R. Stam & S. Vleeming. 2012. Visatlas 

Flevoland. – boek samenwerkende partijen. 

 

Heemskerk, R., J. Reinhold. A. van der Veen & M. van Leeuwen, 2007.  Beschermde planten en 

dieren van Flevoland. – uitgave Landschapsbeheer Flevoland 132p. 

 

Reinhold, J., 2005a. De ringslang in Flevoland. –RAVON 7\(3); 80-82 

 

Reinhold, J., A-J Haarsma, J.R. Regelink & H. J. G. A. Limpens, 2007. Vleermuizen in Flevoland: 

een beschermde diergroep in beeld gebracht: eindrapportage. –rapport LBF 2007. 

 

Reinhold, J. & G. ter Woord, 2009, Ringslangen en Flevolandse kanalen. RAVON 11\ (1/2): 3-5 

 

Rijsewijk, A. C van,  W. Bosman en R. Zollinger , 2005. Gebiedsdekkend onderzoek naar het 

voorkomen van de rugstreeppad (Bufo calamita) in de provincie Flevoland 31p  

 

Zollinger, R., R. Creemers & F. Spikman. 2003. Gegevensvoorziening vis- en amfibiesoorten 

Annex II habitatrichtlijn. – rapport RAVON 

 

 

Websites: 

www.waarneming.nl 

 

 

 
 



 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 







  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 
 

Dronten 

De Helling 

 
 

akoestisch onderzoek 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

   
   
identificatie planstatus  

   
projectnummer: datum:  
   
700102.16583.00 
 

03-05-2013  

   
opdrachtleider: opdrachtgever:  
   
ing. P.J.P. Hommel Buro Vijn  
   
auteur(s):   
   
mw. S. Verhagen, MSc 
ing. J. Lauf 

 



  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 
 

Inhoud 

	

1.  Inleiding 3 

2.  Toetsingskader 5 
2.1.  Normstelling 5 
2.2.  Nieuwe situaties 6 

3.  Berekeningsuitgangspunten 7 
3.1.  Rekenmethodiek en invoergegevens 7 

4.  Akoestisch onderzoek 11 
4.1.  Rekenresultaten en beoordeling 11 

5.  Conclusie 13 
 

 
Bijlagen 

1. Verkeersgegevens 
2. Invoergegevens 
3. Resultaten  
4. Maatregelenonderzoek 
  



2 Inleiding 
 

  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 

 



 

  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 
 

1. Inleiding 3 

Op de locatie De Helling te Dronten worden twee nieuwe appartementencomplexen 
gerealiseerd. Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geluidsgevoelige functies 
waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.  
 
De nieuwe geluidsgevoelige functies zijn gelegen binnen de wettelijke geluidszones van De 
Noord, Gangboord, De Oeverloper. Verder ligt de locatie binnen de invloedsfeer van 
verscheidene 30 km/h-wegen. Akoestisch onderzoek is op grond van de Wgh noodzakelijk. 
Tevens worden de 30 km/h-wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het 
akoestisch onderzoek betrokken. In deze rapportage wordt het akoestisch onderzoek 
beschreven.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de 
berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en 
in hoofdstuk 5 volgen de conclusies.  
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2. Toetsingskader 5 

2.1. Normstelling 

Wettelijke geluidszone 
Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven  bevinden zich op 
grond van de Wgh geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg aan bepaalde 
wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluids-
zone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 
 

aantal rijstroken breedte van de geluidszone (in meters) 

 buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 
 

De breedte van de geluidszone wordt hierbij gemeten vanaf de binnenzijde van de kant van 
de weg (aan weerszijden van de weg). 
 
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk 
gebied. Deze definities luiden: 
- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het 

gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen 

de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
De locatie ligt op grond van bovenstaande tabel binnen de wettelijke geluidszones van De 
Noord, De Oeverloper en Gangboord. Deze wegen hebben op grond van de binnenstedelijke 
ligging en maximaal 2 rijstroken een geluidszone van 200 m.  
 
Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 
30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. Bij 
een gebrek aan wettelijk kader wordt aangesloten bij de wet en normstelling uit de Wgh.   
 
Dosismaat Lden 
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eve-
ning-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in Lden 
vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
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Artikel 110g Wgh 
De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief 
aftrek conform artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden 
gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door 
innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het 
Reken- en Meetvoorschrift 2012 bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te 
achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt. Voor de overige 
wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h bedraagt de toegestane aftrek 5 dB. De aftrek 
mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelasting aan de normstellingen uit 
de Wgh, zoals in onderhavige situatie het geval is. Bij binnenwaardenberekeningen dient te 
worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 
110g Wgh. 
 
2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige be-
stemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvol-
doende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkun-
dige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere 
grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan.  
De uiterste grenswaarde voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom langs een 
bestaande weg bedraagt volgens de Wgh 63 dB. De geluidswaarde binnen de 
geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit 
neergelegde norm van 33 dB.  
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3. Berekeningsuitgangspunten 7 

 
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) 
conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. Het overdrachtsmodel is 
opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 2.13 van DGMR.  
 
De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een 
deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander 
deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrij-
ving van de belangrijkste factoren. 
 
Verkeersgegevens 
Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de 
bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagin-
tensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal).  
 
De verkeersintensiteiten die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan 
vermeld in tabel 3.1. De verkeersgegevens zijn ontleend aan verkeerstellingen van de 
gemeente Dronten uit 2007. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Voor de extrapolatie naar het 
maatgevende jaar 2023 is op basis van onderzoek1 uitgegaan van een autonome groei van 
1% per jaar. De werkdagintensiteit voor het etmaal en de dagdelen is bepaald door de 
verschillende voertuigcategorieën te sommeren. Tweewielers zijn buiten beschouwing 
gelaten. De omrekenfactor naar weekdag is bepaald op basis van de factor tussen de totale 
intensiteit op werkdagen en weekdagen.  
 
Tabel 3.1 Verkeersintensiteit in mvt/etmaal  
Wegvak 2007 2023 
De Helling (tussen De Bolder en Het Diep) 3.571 4.187 
De Noord (tussen Zeilmakerstraat en Werfstraat 4.052 4.751 
De Noord (Nabij benzinestation bij rotonde 
Oeverloper) 

7.445 8.730 

De Oeverloper (tussen De Grutto en Brugje Zate) 2.739 3.212 
Gangboord (tussen Havenweg en Educalaan) 5.619 6.589 
Gangboord (tussen Havenweg en De Noord) 5.226 6.128 
30-km wegen (De Zate/Zeilmakersstraat/De 
Bolder/Schans/De Reling/Het Diep/Het 
Ruim/Werfstraat) 

- 1.500* 

*Ingeschat op basis van de wegfunctie en de intensiteit op de omliggende gezoneerde wegen 

                                               
1 Daling van de groei, actualisatie van de verkeerskundige kencijfers, RBOI 2009 
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Voertuigcategorieën 
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
 
De voertuigverdeling van het verkeer is eveneens afkomstig uit tellingen van de gemeente 
Dronten. Deze verdeling is in tabel 3.2 weergegeven.  
 
Tabel 3.2 Voertuig- en etmaalverdeling 
De Helling (tussen De Bolder en Het Diep) 

 dag avond nacht 

licht 87,62% 93,61% 86,08% 
middelzwaar 5,39% 3,58% 8,86% 
zwaar 7,00% 2,81% 5,06% 
etmaal 7,24% 2,74% 0,28% 

 
 
De Noord (tussen Zeilmakerstraat en Werfstraat) 

 dag avond nacht 

licht 87,22% 93,11% 82,57% 
middelzwaar 5,65% 3,56% 13,76% 
zwaar 7,13% 3,33% 3,67% 
etmaal 7,24% 2,60% 0,34% 

 
 
De Noord (Nabij benzinestation bij rotonde Oeverloper) 

 dag avond nacht 

licht 82,83% 91,51% 87,59% 
middelzwaar 7,03% 3,66% 7,89% 
zwaar 10,14% 4,83% 4,51% 
etmaal 7,09% 2,85% 0,45% 

 
De Oeverloper (tussen De Grutto en Brugje Zate) 

 dag avond nacht 

licht 90,31% 92,79% 84,40% 
middelzwaar 6,23% 4,70% 11,01% 
zwaar 3,46% 2,51% 4,59% 
etmaal 7,03% 2,91% 0,50% 

 
Gangboord (tussen Havenweg en Educalaan) 

 dag avond nacht 

licht 88,86% 93,82% 88,48% 
middelzwaar 5,55% 2,79% 7,37% 
zwaar 5,59% 3,38% 4,15% 
etmaal 7,00% 3,03% 0,48% 
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Gangboord (tussen Havenweg en De Noord) 

 dag avond nacht 

licht 89,11% 94,29% 88,02% 
middelzwaar 5,09% 2,38% 6,45% 
zwaar 5,80% 3,33% 5,53% 
etmaal 6,98% 3,01% 0,52% 

 
30-km wegen (De Zate/Zeilmakersstraat/De 
Bolder/Schans/De Reling/Het Diep/Het Ruim/Werfstraat) 
 dag avond nacht 

licht 94,59% 94,59% 94,59% 
middelzwaar 4,76% 4,76% 4,76% 
zwaar 0,65% 0,65% 0,65% 
etmaal 6,54% 3,76% 0,81% 

 
Verkeerssnelheid 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie 
voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. De maximumsnelheid 
op Gangboord, De Oeverloper en De Noord bedraagt 50 km/h. Op de wegen De Helling, De 
Noord (tussen Zeilmakerstraat en Werfstraat), De Zate, Zeilmakersstraat, De Bolder, Het 
Diep, Het Ruim, Werfstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.  
 
Type wegdek 
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het 
rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het 
wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende 
typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan 
het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hier-
van heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage 
vrachtverkeer kleiner is. Op Gangboord, De Oever en De Noord (Nabij benzinestation bij 
rotonde Oeverloper) is dicht asfaltbeton (DAB) gelegen. Op De Helling, De Noord (tussen 
Zeilmakerstraat en Werfstraat), De Zate, Zeilmakersstraat, De Bolder, Het Diep, Het Ruim en 
Werfstraat liggen klinkers in keperverband. 
 
Ruimtelijke gegevens 
In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke 
objecten in de omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard 
oppervlak of water) of absorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. 
Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten 
meegenomen. De basisgegevens van het digitale terreinmodel (DTM) en de vectorbestanden 
ten aanzien van aanwezige bebouwing en bodemgebieden zijn ingekocht bij iDelft. Op basis 
van een dxf-ondergrond zijn vervolgens de voor de locatie relevante rijlijnen en de 
ontwikkelingslocatie zelf ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het 
rekenmodel en de invoergegevens. Omdat de bouwvlakken van de ontwikkelingen nog niet 
vastliggen, zijn contourberekeningen uitgevoerd.  
 
Contourberekeningen 
De waarneemhoogten waarop de contourberekeningen zijn uitgevoerd, zijn afhankelijk van 
de hoogte van de geluidsgevoelige objecten. Aangezien de gebouwen zullen bestaan uit zes 
bouwlagen is gerekend op +4,5 m, + 10,5 m en + 16,5 m. 
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Sectorhoek en reflecties 
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie 
en een sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend 
Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt 
om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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Zoals beschreven zijn de ontwikkelingen gelegen binnen de wettelijke geluidszone van De 
Noord, Gangboord en De Oeverloper. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de 
geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de verschillende 30 km/h-wegen (De Helling, 
De Noord (tussen Zeilmakerstraat en Werfstraat), De Zate, Zeilmakersstraat, De Bolder, Het 
Diep, Het Ruim en Werfstraat) berekend. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
zijn deze wegen betrokken in het akoestisch onderzoek.  
 
4.1. Rekenresultaten en beoordeling 

Aangezien de exacte situering van de ontwikkelingen nog niet bekend zijn, zijn contouren 
berekend. De contouren zijn berekend voor De Noord, Gangboord/De Oeverloper en de 30 
km/h-wegen. Voor deze wegen is de maatgevende waarneemhoogte 10,5 m.  
Voor De Noord reikt de grens van de 48 dB contour niet tot de ontwikkellocaties. Ten 
gevolge van deze weg wordt de voorkeurgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de 
ontwikkelingen niet overschreden.  
Ten gevolge van Gangboord/De Oeverloper is er ter hoogte van het noordelijke bouwblok 
sprake van een geluidsbelasting in de klasse 48-53 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt als 
gevolg van deze wegen overschreden. De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet 
overschreden. Op het zuidelijke bouwblok is geen sprake van overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Ten gevolge van de 30 km/h-wegen is er sprake van maximale geluidsbelastingen in de 
klasse 53-58 dB ter hoogte van beide bouwvlakken. Voor 30 km/h-wegen is geen formeel 
toetsingskader. De uiterste grenswaarde wordt niet overschreden. 
 
In het gebied, waar de geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de 
uiterste grenswaarde (63 dB) ligt, zijn de ontwikkelingen alleen toegestaan indien een 
hogere waarde wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dronten. Naar verwachting is alleen voor het noordelijke blok een procedure 
hogere grenswaarden noodzakelijk. 
 
De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting  
Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er 
is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar. Een mogelijkheid is 
om de functie van de weg, samenstelling van het verkeer of de maximumsnelheid te 
wijzigen. De Oeverloper en Gangboord zijn belangrijke ontsluitende wegen voor de kern 
Dronten. De functie van deze wegen dient voor een goede bereikbaarheid van de kern te 
worden behouden. Functiewijziging, wijziging van samenstelling of snelheid van het verkeer 
zijn derhalve niet mogelijk en stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.  
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Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van geluidsreducerend asfalt. Bij het 
toepassen van dunne deklagen type B op De Oeverloper en Gangboord over een lengte van 
circa 140 m bedraagt de maximale geluidsbelasting 48 dB, zie bijlage 4. Deze maatregel is 
doeltreffend aangezien de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden. Gezien de 
kosten (circa € 50.000) stuit de maatregel echter op bezwaren van financiële aard. Ook kan 
geluidsreducerend asfalt in de vorm van dunne deklagen rondom kruispunten en rotondes 
leiden tot overmatige slijtage.  
 
Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen zijn stedenbouwkundig niet 
inpasbaar. Het vergroten van de afstand tot de wegen is vanwege de inpasbaarheid binnen 
de bestaande bebouwingssituatie niet mogelijk.  
 
Geconcludeerd wordt dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluids-
belasting te reduceren of dat maatregelen daartoe op overwegende bezwaren van steden-
bouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard stuiten. 
De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling op het 
noordelijke bouwvlak dient een besluit hogere waarde te worden vastgesteld.  
 
30 km/h-wegen 
Ten gevolge van de 30 km/h-wegen ligt de geluidsbelasting ter plaatse van de 
ontwikkelingen in de klasse 53-58 dB. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren, 
kunnen gezocht worden aan de bron. Het terugdringen van de verkeersintensiteit is niet 
mogelijk, aangezien de 30 km/h-wegen een belangrijke ontsluitingsfunctie voor het centrum 
van Dronten hebben. De verkeersintensiteit ligt binnen de normale grenzen voor 30 km/h-
wegen. Het vervangen van klinkerverharding door asfalt past niet binnen het karakter van 
erftoegangswegen. Bovendien heeft klinkerverharding een snelheidsreducerende werking. 
Het vervangen van de klinkers door asfalt stuit op bezwaren van verkeerskundige aard,  
Het plaatsen van geluidsschermen past niet binnen de binnenstedelijke situatie. Bovendien 
overschrijdt de geluidsbelasting de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet. Het 
akoestisch klimaat ten gevolge van 30 km/h-wegen is aanvaardbaar. 
 
 
 



 

  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 
 

5. Conclusie 13 

Op basis van het akoestisch onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 Ten gevolge van het verkeer op De Noord wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

niet overschreden.  
 Ten gevolge van het verkeer op Gangboord/De Oeverloper is er ter hoogte van het 

noordelijke bouwblok sprake van een geluidsbelasting in de klasse 48-53 dB. De 
voorkeursgrenswaarde wordt door deze wegen overschreden. De uiterste 
grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Op het zuidelijke bouwblok is geen 
sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 Ten gevolge van de 30 km/h-wegen is er sprake van maximale geluidsbelastingen in 
de klasse 53-58 ter hoogte van de bouwvlakken. Voor 30 km/h-wegen is echter geen 
formeel toetsingskader.  

 Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig 
 De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het noordelijk bouwblok dient het college van 
burgemeester en wethouders van Dronten ten gevolge van het verkeer op De Oeverloper 
een hogere waarde van maximaal 53 dB vast te stellen.  
 
Zoals eerder gesteld dient de binnenwaarde conform het bouwbesluit maximaal 33 dB te 
bedragen. Het akoestisch klimaat binnenshuis is aanvaardbaar, mits dit binnenwaardeniveau 
wordt gegarandeerd. Aangezien een hogere waarde moet worden vastgesteld dient 
onderzoek te worden uitgevoerd naar de minimaal benodigde geluidwerende voorzieningen 
aan de gevels van de woning. Dit onderzoek is noodzakelijk om te kunnen aantonen of 
voldaan kan worden aan het bouwbesluit ten aanzien van de geluidwering van de gevels. 
Akoestisch onderzoek naar binnenwaarde maakt geen onderdeel uit van de ruimtelijke 
procedure, maar komt aan de orde bij de bouwvergunningverlening.  
 





 

  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 
 

Bijlage 1 Verkeersgegevens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I30
Naam de Helling
Plaats Dronten
Omschrijving tussen de Bolder en het Diep

Meting
Naam I30 de Helling
Periode 23-10-2007

5-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I30 2902 1 de Bolder - het Diep (1)
2 I30 2902 2 het Diep - de Bolder (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,3 0
01:00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,1 0
02:00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1 0
03:00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,1 0
04:00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,1 0
05:00 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,1 0
06:00 10 4 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0,6 0
07:00 30 18 4 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 63 1,8 2
08:00 117 37 5 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 182 5,1 6
09:00 161 35 4 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 226 6,4 4
10:00 177 32 2 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 1 239 6,7 6
11:00 203 40 3 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 1 282 7,9 7
12:00 197 44 5 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 279 7,9 7
13:00 214 46 4 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 1 299 8,4 7
14:00 224 38 3 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 23 2 1 0 0 0 0 1 310 8,7 8
15:00 227 41 4 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 1 309 8,7 8
16:00 243 48 5 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 1 1 335 9,4 7
17:00 224 64 7 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 22 3 1 0 0 0 0 1 338 9,5 8
18:00 139 55 9 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 221 6,2 4
19:00 105 43 8 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 170 4,8 3
20:00 73 29 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 115 3,2 1
21:00 33 20 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 1,8 1
22:00 21 15 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1,2 0
23:00 10 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,6 0
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Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I29
Naam de Noord
Plaats Dronten
Omschrijving tussen Zeilmakerstraat en Werfstraat

Meting
Naam I29 de Noord
Periode 23-10-2007

2-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I29 2903 2 Werfstraat - Zeilmakerstraat (1)
2 I29 2903 1 Zeilmakerstraat - Werfstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0,3 0
01:00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,2 0
02:00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,1 0
03:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1 0
04:00 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,1 0
05:00 4 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0,3 0
06:00 9 10 4 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0,9 0
07:00 36 40 12 6 3 2 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 117 2,9 2
08:00 110 76 4 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 214 5,3 3
09:00 142 71 3 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 0 0 2 243 6,0 3
10:00 164 75 3 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2 0 1 0 0 1 2 272 6,7 4
11:00 179 85 3 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 14 4 1 0 0 0 0 3 305 7,6 5
12:00 178 91 4 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 14 3 1 1 0 1 1 2 318 7,9 6
13:00 215 92 3 0 0 0 0 0 15 4 1 0 0 0 0 0 16 5 1 1 0 1 0 2 356 8,8 8
14:00 231 83 3 0 0 0 0 0 17 4 1 0 0 0 0 0 20 4 1 1 0 0 0 2 367 9,1 9
15:00 226 86 2 0 0 0 0 0 15 3 1 0 0 0 0 1 18 4 1 1 0 0 0 2 360 8,9 9
16:00 218 106 4 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 1 21 5 1 0 0 1 0 3 378 9,4 7
17:00 184 114 7 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 20 4 0 1 0 0 1 4 352 8,7 7
18:00 124 77 6 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 226 5,6 3
19:00 99 61 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 176 4,4 2
20:00 66 39 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 116 2,9 2
21:00 34 30 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70 1,7 0
22:00 35 17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 1,4 0
23:00 14 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,7 0
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Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I32
Naam de Noord
Plaats Dronten
Omschrijving nabij bezinestation bij rotonde Oeverloper

Meting
Naam I32 de Noord
Periode 14-11-2007

30-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I32 2903 2 Noord - oeverloper (1)
2 I32 2903 1 oeverloper - Noord (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 2 19 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0,4 0
01:00 2 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0,3 0
02:00 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0,1 1
03:00 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,1 1
04:00 1 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,2 1
05:00 2 10 7 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0,3 1
06:00 6 43 21 1 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 85 1,1 3
07:00 58 163 42 2 0 0 0 0 11 13 2 0 0 0 0 2 14 14 2 0 0 0 0 1 324 4,4 9
08:00 101 210 48 2 0 0 0 0 16 14 2 0 0 1 0 1 19 19 3 0 0 1 0 2 439 5,9 12
09:00 89 205 48 2 0 0 0 0 11 13 2 0 0 1 0 1 16 14 3 0 0 1 1 2 409 5,5 11
10:00 110 232 54 2 0 0 0 0 13 15 2 0 0 0 0 1 19 18 3 0 0 0 1 2 472 6,4 9
11:00 118 254 65 3 0 0 0 0 17 17 2 1 0 0 0 1 21 20 5 1 0 1 1 3 530 7,2 9
12:00 117 279 73 2 0 0 0 0 16 19 4 1 0 0 0 1 22 21 5 0 0 0 1 4 565 7,6 9
13:00 154 288 64 2 0 0 0 0 15 18 4 1 0 1 0 2 26 25 4 1 0 1 1 3 610 8,2 10
14:00 165 281 61 2 1 0 0 0 21 18 3 1 0 1 0 1 30 26 5 1 1 1 1 4 624 8,4 11
15:00 152 295 67 2 0 0 0 0 20 17 3 1 0 1 0 2 29 29 6 1 0 1 1 4 631 8,5 10
16:00 161 322 71 2 0 1 0 0 21 22 4 1 0 1 0 2 34 34 6 1 0 1 1 5 690 9,3 11
17:00 132 301 84 3 0 0 0 0 16 18 4 1 0 0 0 1 27 27 6 1 0 1 1 3 626 8,4 10
18:00 65 207 75 4 0 0 0 0 6 9 2 0 0 0 0 1 9 12 3 0 0 1 0 2 396 5,3 7
19:00 64 189 61 4 0 0 0 0 5 9 1 0 0 0 0 1 7 10 2 0 0 0 0 1 354 4,8 6
20:00 30 121 50 3 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 1 223 3,0 5
21:00 12 83 40 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 144 1,9 3
22:00 11 65 34 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 117 1,6 3
23:00 5 32 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0,8 1
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Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I33
Naam de Oeverloper
Plaats Dronten
Omschrijving tussen de Grutto en brugje Zate

Meting
Naam I33 de Oeverloper
Periode 14-11-2007

30-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I33 2901 2 brugje de Zate - De Grutto (1)
2 I33 2901 1 De Grutto - brugje de Zate (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,3 0
01:00 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,3 0
02:00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0
03:00 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0,1 0
04:00 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,3 0
05:00 0 1 3 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,5 0
06:00 0 1 8 9 4 7 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 37 1,4 0
07:00 0 3 34 38 15 15 3 1 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 127 4,7 0
08:00 1 7 61 47 16 15 2 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 166 6,1 0
09:00 0 4 48 42 16 19 2 1 0 1 5 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 146 5,4 0
10:00 1 5 61 47 18 18 2 1 0 1 5 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 167 6,1 0
11:00 1 5 61 53 20 23 4 0 0 0 6 4 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 185 6,8 0
12:00 1 9 71 58 22 26 4 1 0 1 4 4 1 1 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 212 7,8 0
13:00 1 6 74 67 21 26 3 1 0 1 6 4 1 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 219 8,1 0
14:00 1 7 80 61 24 20 3 1 0 1 7 3 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 217 8,0 0
15:00 1 9 80 63 22 24 4 1 0 2 6 4 1 1 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 226 8,3 0
16:00 0 6 89 76 30 28 4 1 0 0 6 5 2 1 0 0 0 1 4 3 1 1 0 1 259 9,5 0
17:00 0 6 77 75 25 29 4 1 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 234 8,6 0
18:00 0 3 45 44 18 21 4 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 145 5,3 0
19:00 0 4 42 35 15 19 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 126 4,6 0
20:00 0 2 24 27 11 14 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 3,2 0
21:00 0 1 17 15 8 10 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2,1 0
22:00 0 1 12 13 6 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1,6 0
23:00 0 1 6 5 3 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,9 0
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Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I31
Naam Gangboord
Plaats Dronten
Omschrijving tussen Havenweg en Educalaan

Meting
Naam I31 Gangboord
Periode 23-10-2007

5-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I31 2901 2 Educalaan - Havenweg (1)
2 I31 2901 1 Havenweg - Educalaan (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 0 0 6 8 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,4 0
01:00 0 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,2 0
02:00 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,2 0
03:00 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,1 0
04:00 0 0 2 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0,2 0
05:00 0 1 4 5 3 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,4 0
06:00 0 1 15 19 9 10 2 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 71 1,3 0
07:00 1 11 89 90 30 23 3 0 0 2 11 6 2 1 0 0 0 3 10 6 1 1 0 1 291 5,2 0
08:00 3 12 121 127 44 31 3 0 1 1 11 7 1 1 0 0 0 1 10 8 1 1 0 1 385 6,9 0
09:00 4 15 108 103 38 31 3 0 0 2 8 6 2 2 0 0 1 2 9 4 2 1 0 1 342 6,1 0
10:00 4 18 121 104 32 29 3 1 0 2 8 6 2 1 0 0 1 2 8 6 1 1 0 1 351 6,3 0
11:00 3 16 137 108 37 35 4 0 0 2 10 6 2 1 0 0 1 2 9 6 2 1 0 0 382 6,8 0
12:00 3 13 126 124 44 42 4 1 0 1 8 7 2 2 0 0 0 1 8 7 2 1 0 1 397 7,1 0
13:00 3 13 143 129 47 42 3 0 0 1 9 6 2 2 0 1 1 2 10 6 3 1 0 1 425 7,6 0
14:00 3 22 162 129 42 34 4 1 0 2 13 9 2 1 0 1 0 2 10 6 2 1 0 1 447 8,0 0
15:00 5 21 158 130 49 39 3 0 0 2 10 8 3 2 0 0 1 2 10 9 2 2 0 1 457 8,2 0
16:00 4 17 154 153 52 49 4 1 0 2 9 10 3 3 0 0 0 2 11 12 3 2 0 1 492 8,8 0
17:00 3 16 123 144 59 52 6 1 0 1 7 8 3 3 0 0 0 2 10 7 2 1 0 1 449 8,0 0
18:00 1 10 90 96 38 33 4 1 0 1 6 3 1 1 0 0 0 2 6 5 1 1 0 0 300 5,4 0
19:00 2 8 91 88 31 28 4 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 5 3 1 0 0 0 269 4,8 0
20:00 1 6 56 55 23 22 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 177 3,2 0
21:00 1 6 35 38 15 21 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 125 2,2 0
22:00 0 3 29 33 14 17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 1,8 0
23:00 0 2 14 17 10 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1,0 0
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Gemeente Dronten Dinaf Traffic Control B.V.

SNELHEID-LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I34
Naam Gangboord
Plaats Dronten
Omschrijving tussen Havenweg en de Noord

Meting
Naam I34 Gangboord
Periode 14-11-2007

30-11-2007
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 I34 2902 2 de Noord - Havenweg (1)
2 I34 2902 1 Havenweg - de Noord (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 3,5 - 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0 > 7,0
Snelheid (km/u) < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 < 31 31 - 41 41 - 51 51 - 57 57 - 61 61 - 71 71 - 81 > 81 Abs. Rel.

00:00 0 2 10 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,5 0
01:00 0 1 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,3 0
02:00 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,1 0
03:00 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,1 0
04:00 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,2 0
05:00 0 1 7 6 4 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 27 0,5 0
06:00 0 4 27 19 5 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 72 1,4 0
07:00 2 22 146 63 14 8 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 0 5 12 3 0 0 0 1 293 5,6 0
08:00 2 31 174 79 17 9 1 0 0 5 12 2 0 0 0 0 0 5 14 3 1 0 0 1 356 6,9 0
09:00 2 25 137 65 16 10 1 0 0 4 9 2 1 0 0 0 1 4 8 3 0 0 0 0 288 5,5 0
10:00 3 32 152 74 18 11 1 0 0 3 9 3 1 0 0 0 1 3 9 2 0 0 0 0 322 6,2 0
11:00 2 33 169 77 19 14 1 0 0 3 11 3 1 0 0 0 0 4 9 3 0 0 0 1 350 6,7 0
12:00 3 33 167 93 24 17 1 0 0 4 9 3 1 0 0 0 1 4 9 3 1 0 0 1 374 7,2 0
13:00 5 37 184 86 21 11 1 0 0 3 11 4 0 1 0 0 1 4 11 3 0 0 0 1 384 7,4 0
14:00 3 46 198 87 17 14 1 0 1 4 13 3 1 1 0 0 1 5 13 4 1 0 0 1 414 8,0 0
15:00 4 38 204 93 22 13 1 0 1 4 12 4 1 0 0 0 1 4 15 4 0 0 0 0 421 8,1 0
16:00 5 46 219 103 22 14 1 0 0 4 16 3 1 0 0 0 1 5 18 5 1 0 0 1 465 9,0 0
17:00 3 29 196 111 28 19 2 1 0 2 9 4 0 0 0 0 0 3 12 5 1 1 0 1 427 8,2 0
18:00 1 15 121 71 22 15 2 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 2 7 2 1 0 0 0 267 5,1 0
19:00 1 17 115 68 18 14 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 248 4,8 0
20:00 0 9 72 47 14 12 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 165 3,2 0
21:00 0 5 48 32 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 111 2,1 0
22:00 0 4 42 28 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 94 1,8 0
23:00 0 3 20 14 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0,9 0
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RBOI-GroepModelinformatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel 4,5 m

Model eigenschap
Omschrijving Basismodel 4,5 m
Verantwoordelijke sverhagen
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door sverhagen op 14-2-2012

Laatst ingezien door jlauf op 3-5-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Commentaar

3-5-2013 13:58:51Geomilieu V2.13



RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron
De Noord Nabij tankstation      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Oeverloper Tussen De Grutto en Zante      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Gangboord/      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Gangboord Tussen De Havenstraat en De Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Gangboord Tussen Havenweg en Educalaan      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75

Rotonde      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Educalaan      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Zeilmakers      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
De Zante      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75

De Noord Tussen De Helling en De Zante      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
De Helling Tussen de Bolder en het Diep      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
De Bolder      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Het Diep      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
Het ruim      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75

Werfstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4)
De Noord  0 W0 -- -- -- --  50  50  50  50
Oeverloper  0 W0 -- -- -- --  50  50  50  50
Gangboord/  0 W0 -- -- -- --  50  50  50  50
Gangboord  0 W0 -- -- -- --  50  50  50  50
Gangboord  0 W0 -- -- -- --  50  50  50  50

Rotonde  0 W0 -- -- -- --  35  35  35  35
Rotonde 2  0 W0 -- -- -- --  35  35  35  35
Educalaan  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
Zeilmakers  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
De Zante  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30

De Noord  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
De Helling  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
De Bolder  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
Het Diep  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
Het ruim  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30

Werfstraat  0 W9a -- -- -- --  30  30  30  30
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal
De Noord  50  50  50  50  50  50  50  50   8730,00
Oeverloper  50  50  50  50  50  50  50  50   3212,00
Gangboord/  50  50  50  50  50  50  50  50   6589,00
Gangboord  50  50  50  50  50  50  50  50   6128,00
Gangboord  50  50  50  50  50  50  50  50   6589,00

Rotonde  35  35  35  35  35  35  35  35   5705,25
Rotonde 2  35  35  35  35  35  35  35  35   7481,50
Educalaan  30  30  30  30  30  30  30  30   4187,00
Zeilmakers  30  30  30  30  30  30  30  30   1500,00
De Zante  30  30  30  30  30  30  30  30   1500,00

De Noord  30  30  30  30  30  30  30  30   4751,00
De Helling  30  30  30  30  30  30  30  30   4187,00
De Bolder  30  30  30  30  30  30  30  30   1000,00
Het Diep  30  30  30  30  30  30  30  30   1000,00
Het ruim  30  30  30  30  30  30  30  30   1000,00

Werfstraat  30  30  30  30  30  30  30  30   1000,00
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4
De Noord   7,09   2,85   0,45 -- -- -- -- --  82,83  91,51  87,59 --
Oeverloper   7,03   2,91   0,50 -- -- -- -- --  90,31  92,79  84,40 --
Gangboord/   7,00   3,03   0,48 -- -- -- -- --  88,86  93,82  88,48 --
Gangboord   6,98   3,01   0,52 -- -- -- -- --  89,11  94,29  88,02 --
Gangboord   7,00   3,03   0,48 -- -- -- -- --  88,86  93,82  88,48 --

Rotonde   6,98 -- -- -- -- -- -- --  89,11  94,29  88,02 --
Rotonde 2   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
Educalaan   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
Zeilmakers   6,54   3,76   0,81 -- -- -- -- --  94,59  94,59  94,59 --
De Zante   6,54   3,76   0,81 -- -- -- -- --  94,59  94,59  94,59 --

De Noord   7,24   2,60   0,34 -- -- -- -- --  87,22  93,11  82,57 --
De Helling   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
De Bolder   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
Het Diep   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
Het ruim   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --

Werfstraat   7,24   2,74   0,28 -- -- -- -- --  87,62  93,61  86,08 --
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D)
De Noord   7,03   3,66   7,89 --  10,14   4,83   4,51 -- -- -- -- --    512,68
Oeverloper   6,23   4,70  11,01 --   3,46   2,51   4,59 -- -- -- -- --    203,92
Gangboord/   5,55   2,79   7,37 --   5,59   3,38   4,15 -- -- -- -- --    409,85
Gangboord   5,09   2,38   6,45 --   5,80   3,33   5,53 -- -- -- -- --    381,15
Gangboord   5,55   2,79   7,37 --   5,59   3,38   4,15 -- -- -- -- --    409,85

Rotonde   5,09   2,38   6,45 --   5,80   3,33   5,53 -- -- -- -- --    354,86
Rotonde 2   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --    474,60
Educalaan   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --    265,61
Zeilmakers   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     92,79
De Zante   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     92,79

De Noord   5,65   3,56  13,76 --   7,13   3,33   3,67 -- -- -- -- --    300,01
De Helling   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --    265,61
De Bolder   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --     63,44
Het Diep   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --     63,44
Het ruim   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --     63,44

Werfstraat   5,39   3,58   8,86 --   7,00   2,81   5,06 -- -- -- -- --     63,44
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N)
De Noord    227,68     34,41 --     43,51      9,11      3,10 --     62,76     12,02      1,77
Oeverloper     86,73     13,55 --     14,07      4,39      1,77 --      7,81      2,35      0,74
Gangboord/    187,31     27,98 --     25,60      5,57      2,33 --     25,78      6,75      1,31
Gangboord    173,92     28,05 --     21,77      4,39      2,06 --     24,81      6,14      1,76
Gangboord    187,31     27,98 --     25,60      5,57      2,33 --     25,78      6,75      1,31

Rotonde -- -- --     20,27 -- -- --     23,10 -- --
Rotonde 2    191,89     18,03 --     29,20      7,34      1,86 --     37,92      5,76      1,06
Educalaan    107,39     10,09 --     16,34      4,11      1,04 --     21,22      3,22      0,59
Zeilmakers     53,35     11,49 --      4,67      2,68      0,58 --      0,64      0,37      0,08
De Zante     53,35     11,49 --      4,67      2,68      0,58 --      0,64      0,37      0,08

De Noord    115,02     13,34 --     19,43      4,40      2,22 --     24,53      4,11      0,59
De Helling    107,39     10,09 --     16,34      4,11      1,04 --     21,22      3,22      0,59
De Bolder     25,65      2,41 --      3,90      0,98      0,25 --      5,07      0,77      0,14
Het Diep     25,65      2,41 --      3,90      0,98      0,25 --      5,07      0,77      0,14
Het ruim     25,65      2,41 --      3,90      0,98      0,25 --      5,07      0,77      0,14

Werfstraat     25,65      2,41 --      3,90      0,98      0,25 --      5,07      0,77      0,14
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k
De Noord --   86,25   93,58  100,87  104,85  109,27  105,99   99,36   91,43
Oeverloper --   79,91   87,29   94,31   98,52  104,04  100,72   94,02   85,28
Gangboord/ --   83,59   90,89   97,97  102,27  107,39  104,07   97,38   88,86
Gangboord --   83,26   90,52   97,58  101,96  107,08  103,74   97,05   88,51
Gangboord --   83,59   90,89   97,97  102,27  107,39  104,07   97,38   88,86

Rotonde --   83,33   89,20   97,95   99,47  104,04  101,24   94,78   88,95
Rotonde 2 --   85,05   91,01   99,81  101,19  105,60  102,84   96,41   90,79
Educalaan --   90,06   95,89  104,57  101,76  103,96   97,81   93,02   89,74
Zeilmakers --   82,95   87,63   96,13   94,30   97,58   91,11   86,02   81,16
De Zante --   82,95   87,63   96,13   94,30   97,58   91,11   86,02   81,16

De Noord --   90,70   96,54  105,24  102,36  104,55   98,42   93,63   90,39
De Helling --   90,06   95,89  104,57  101,76  103,96   97,81   93,02   89,74
De Bolder --   83,84   89,67   98,35   95,54   97,75   91,60   86,80   83,52
Het Diep --   83,84   89,67   98,35   95,54   97,75   91,60   86,80   83,52
Het ruim --   83,84   89,67   98,35   95,54   97,75   91,60   86,80   83,52

Werfstraat --   83,84   89,67   98,35   95,54   97,75   91,60   86,80   83,52
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k
De Noord   80,35   87,51   94,39   99,17  104,54  101,15   94,45   85,59
Oeverloper   75,43   82,70   89,51   94,17  100,01   96,64   89,91   80,81
Gangboord/   78,69   85,75   92,41   97,59  103,35   99,93   93,19   83,95
Gangboord   78,23   85,26   91,85   97,19  102,98   99,54   92,81   83,49
Gangboord   78,69   85,75   92,41   97,59  103,35   99,93   93,19   83,95

Rotonde -- -- -- -- -- -- -- --
Rotonde 2   79,09   84,58   92,97   95,37  100,49   97,52   90,96   84,18
Educalaan   84,07   89,29   97,62   95,89   98,71   92,28   87,31   82,89
Zeilmakers   80,54   85,22   93,72   91,89   95,18   88,70   83,61   78,75
De Zante   80,54   85,22   93,72   91,89   95,18   88,70   83,61   78,75

De Noord   84,58   89,91   98,26   96,43   99,15   92,75   87,81   83,54
De Helling   84,07   89,29   97,62   95,89   98,71   92,28   87,31   82,89
De Bolder   77,85   83,07   91,40   89,67   92,49   86,06   81,09   76,67
Het Diep   77,85   83,07   91,40   89,67   92,49   86,06   81,09   76,67
Het ruim   77,85   83,07   91,40   89,67   92,49   86,06   81,09   76,67

Werfstraat   77,85   83,07   91,40   89,67   92,49   86,06   81,09   76,67
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63
De Noord   72,93   80,40   87,58   91,44   96,65   93,38   86,70   78,30 --
Oeverloper   69,52   77,16   84,50   87,85   92,90   89,71   83,05   74,96 --
Gangboord/   71,79   79,24   86,38   90,34   95,64   92,36   85,67   77,17 --
Gangboord   72,11   79,47   86,60   90,72   95,82   92,51   85,83   77,40 --
Gangboord   71,79   79,24   86,38   90,34   95,64   92,36   85,67   77,17 --

Rotonde -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rotonde 2   71,09   76,98   86,05   86,74   91,34   88,68   82,22   76,78 --
Educalaan   76,21   81,80   90,81   87,28   89,69   83,65   78,79   75,73 --
Zeilmakers   73,88   78,56   87,06   85,22   88,51   82,03   76,95   72,08 --
De Zante   73,88   78,56   87,06   85,22   88,51   82,03   76,95   72,08 --

De Noord   78,24   83,69   93,05   88,59   91,14   85,28   80,39   77,72 --
De Helling   76,21   81,80   90,81   87,28   89,69   83,65   78,79   75,73 --
De Bolder   69,99   75,59   84,59   81,06   83,47   77,43   72,57   69,51 --
Het Diep   69,99   75,59   84,59   81,06   83,47   77,43   72,57   69,51 --
Het ruim   69,99   75,59   84,59   81,06   83,47   77,43   72,57   69,51 --

Werfstraat   69,99   75,59   84,59   81,06   83,47   77,43   72,57   69,51 --
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RBOI-GroepLijst van wegen

Model: Basismodel 4,5 m
versie van Dukdalf dronten - Dukdalf dronten

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k
De Noord -- -- -- -- -- -- --
Oeverloper -- -- -- -- -- -- --
Gangboord/ -- -- -- -- -- -- --
Gangboord -- -- -- -- -- -- --
Gangboord -- -- -- -- -- -- --

Rotonde -- -- -- -- -- -- --
Rotonde 2 -- -- -- -- -- -- --
Educalaan -- -- -- -- -- -- --
Zeilmakers -- -- -- -- -- -- --
De Zante -- -- -- -- -- -- --

De Noord -- -- -- -- -- -- --
De Helling -- -- -- -- -- -- --
De Bolder -- -- -- -- -- -- --
Het Diep -- -- -- -- -- -- --
Het ruim -- -- -- -- -- -- --

Werfstraat -- -- -- -- -- -- --
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Disclaimer
De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat
de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:

•	Nieuwe situaties, (nieuwe ruimtelijke besluiten of milieubeheervergunningen).
•	Bestaande situaties.
•	Zowel nieuwe als bestaande situaties (de tool geeft beide fN-curves).

Nieuwe situaties
Nieuwe situaties zijn bestemmingsplannen of milieubeheervergunningen die voor 2010, of voordat de
LPG-branche de convenantmaatregelen heeft gerealiseerd, worden vastgesteld. 
Bij de berekening voor nieuwe situaties, wordt gebruik gemaakt van de bestaande LPG-rekentool, welke
gebaseerd is op de faalfrequenties zoals opgenomen in het Revi 2004. Daarom wordt dit onderdeel van de
rekentool ook ‘Revi 2004’ genoemd. De convenant-maatregelen (verbeterde losslang, coating op de
tankwagen) worden bij deze berekening niet meegenomen.

Betrouwbaarheid berekening Revi 2004
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid. 

Bestaande situaties
Bestaande situaties zijn situaties waarbij geen nieuw ruimtelijk besluit of nieuwe milieubeheervergunning
speelt of waarbij het effect van een ‘niet urgente’ sanering van een LPG-tankstation moet worden
beoor¬deeld.  Bij dit onderdeel van de rekentool, dat ‘Revi 2007’ wordt genoemd, zijn de de effecten van de
convenantmaatregelen ingebouwd. 

Betrouwbaarheid berekening 2007
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de ‘Revi 2004’ berekening. 

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de ‘Revi 2004-berekening’ sprake is van één
zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door de
convenantmaatregelen is bij de ‘Revi 2007-berekening’ het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook
is de bijdrage van de losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze
‘bovenliggende’ risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij
de ondergrondse tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van
deze wolk, wordt beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van
ontstekingsbronnen. Het effect op het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking)
is met complexe wiskundige formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij
de Bleve scenario's. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de REVI 2007 module van de tool iets lager is dan de REVI 2004 module van de tool.

Overigens wordt opgemerkt dat de REVI 2007 module van de tool als laatste stap voor de presentatie van
het resultaat een veiligheidsfactor toepast waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger
ligt dan de GR curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de Revi 2007 berekening volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij
de oriëntatiewaarde ligt, wordt het uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen. 
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Basis Gegevens
Project Plangebied Dierenpark

Locatie LPG-tankstation

Straat De Noord

Huisnummer 34

Postcode 8251GL

Berekening uitgevoerd door

Naam organisatie Gemeente Dronten

Naam persoon W. Okken

Telefoonnummer 0321-388281

Datum berekening 2013-04-10

Overig

Alleen een groepsrisicoberekening volgens Revi2007 Ja
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Toepasbaarheid

Tankstation
  1. LPG vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation? Ja

  2. Worden op het LPG tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen

        - Waterstof Nee

  3. LPG voorraadtank wordt bevoorraad met LPG tankwagens? Ja

  4. Eén LPG vulpunt bedient één LPG voorraadtank? Ja

  5. LPG voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ? Ja

  6. LPG voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt? Ja

  7. De afstand van het LPG vulpunt tot aan de LPG voorraadtank bedraagt >50m

  8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen? Nee

  9. De LPG doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3? Ja

10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG tankstation) binnen 

      een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter? Nee

Bevolking

Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:

Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf  X

Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin  X

Bioscoop, theater, (voetbal)stadion  X

Zwembad, sporthal, tennisbaan  X

Of andere functies met afwijkende verblijfstijden  X

De rekentool is geschikt voor deze situatie

Pagina 3 - 20



LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Technische gegevens

Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen is geïsoleerd, waarbij een aanrijding van opzij tegen de leidingkast

niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage snelheid)

Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG vulpunt:

    minder dan 17,5 meter

2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG vulpunt:

    5 meter of meer

3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG vulpunt:

    25 meter of meer

4. Hoogte gebouw tankstation:

    minder dan 5 meter

5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en

maximaal 50% gevelopeningen? :

    Nee

6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG vulpunt:

    10 meter of meer
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 0 0 0 0

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 900.1 30 30 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 30 0
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 14 33.6 16.8 33.6

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 60 2 2 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.35 1.8 1.8 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 20.6 33.6
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 4 9.6 4.8 9.6

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.25 1.3 1.3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 6.1 9.6
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 28 67.2 33.6 67.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.3 1.5 1.5 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 35.1 67.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 18 43.2 21.6 43.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.6 3 3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 24.6 43.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 15 36 18 36

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 800 26.7 26.7 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.4 1.8 1.8 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 46.5 36
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 0 0 0 0

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 900 30 30 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 30 0
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 20 48 24 48

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 60 2 2 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.35 1.8 1.8 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 27.8 48
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 16 38.4 19.2 38.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.25 1.3 1.3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 20.5 38.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 28 67.2 33.6 67.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.3 1.5 1.5 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 35.1 67.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 18 43.2 21.6 43.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.6 3 3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 24.6 43.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 21 50.4 25.2 50.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 800 26.7 26.7 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.35 1.8 1.8 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

0 0

Totaal 53.7 50.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 35.10 32.80 67.20 62.80
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 30.00 21.57 0.00 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 30.00 15.50 0.00 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 30.00 8.13 0.00 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 30.00 30.00 0.00 0.00

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 24.60 1.00 43.20 2.33
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 20.60 20.60 33.60 33.60
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 20.60 20.60 33.60 33.60
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 20.60 20.60 33.60 33.60
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 20.60 2.21 33.60 4.53
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 20.60 0.12 33.60 0.03
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 20.60 0.07 33.60 0.10
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 20.60 0.01 33.60 0.01
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 20.60 20.60 33.60 33.60

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 46.50 2.23 36.00 1.91
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 6.10 6.10 9.60 9.60
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 6.10 6.10 9.60 9.60
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 6.10 1.46 9.60 3.07
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 6.10 0.01 9.60 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 6.10 0.02 9.60 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 6.10 0.00 9.60 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 6.10 0.00 9.60 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 6.10 6.10 9.60 9.60
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 35.10 32.80 67.20 62.80
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 30.00 30.00 0.00 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 30.00 21.57 0.00 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 30.00 15.50 0.00 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 30.00 8.13 0.00 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 30.00 30.00 0.00 0.00

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 24.60 1.00 43.20 2.33
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 27.80 27.80 48.00 48.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 27.80 27.80 48.00 48.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 27.80 27.80 48.00 48.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 27.80 2.98 48.00 6.47
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 27.80 0.16 48.00 0.05
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 27.80 0.09 48.00 0.14
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 27.80 0.01 48.00 0.01
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 27.80 27.80 48.00 48.00

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 53.70 2.43 50.40 2.38
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 20.50 20.50 38.40 38.40
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 20.50 20.50 38.40 38.40
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 20.50 4.90 38.40 12.26
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 20.50 0.03 38.40 0.02
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 20.50 0.06 38.40 0.02
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 20.50 0.00 38.40 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 20.50 0.00 38.40 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 20.50 20.50 38.40 38.40
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1 Groepsrisico Huijgen De Noord (bestaande situatie)
Groepsberekening 2 Groepsrisico Huijgen (met appartementencomplex)
Groepsberekening 3
Groepsberekening 4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Plangebied Dierenpark

Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.

De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de verantwoordingsplicht zoals bedoeld in
artikel 12 en 13 van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen'. Een oordeel over de toelaatbaarheid van het
berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle elementen van de verantwoordingsplicht. Zie
hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Deze rekenmodule is ontwikkeld door ingenieursbureau Oranjewoud, in samenwerking met het ministerie van
VROM en de Vereniging Vloeibaar Gas.

Rekenmodule groepsrisico LPG, versie 2.2
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Dronten - Heuvelpark (2015) met identificatienummer 
NL.IMRO.0303.2015- van de gemeente Dronten; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlage; 

1.3  aan-huis-verbonden beroep: 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, 
juridisch, of een daarmee naar de aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen 
van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, dat wordt 
uitgeoefend in of bij een woning, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie 
behoudt, en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie 
in overeenstemming is; 

1.4  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  bebouwing: 
één of meer gebouwen, bijbehorende bouwwerken, overkappingen en/of andere 
bouwwerken;  

1.7  bebouwingspercentage: 
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.8  bedrijf: 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren 
en/of verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, 
waarbij eventueel productiegebonden detailhandel plaatsvindt; 

1.9  bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale netto vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt 
voor een bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 
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1.10  beperkt kwetsbaar object: 
een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee 
rekening moet worden gehouden; 

1.11  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.13  bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd met de aarde 
verbonden bouwwerk met een dak; 

1.14  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk; 

1.15  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.16  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.18  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.19  bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.20  commerciële dienstverlening 
een publieksaantrekkend ambachtelijk c.q. dienstverlenend bedrijf dat zijn goederen en 
diensten rechtstreeks levert aan de consument, zoals een goudsmid, schoenmaker, 
kapper en dergelijke, met dien verstande dat de detailhandelsfunctie ondergeschikt 
dient te zijn; 

1.21  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 



111106.02   blz 3  

Versie: 13-08-13  Bestemmingsplan Dronten - Heuvelpark (2015) 

1.22  dienstverlening: 
het aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maatschappelijke 
diensten aan personen, zoals reisbureaus, kapsalons, wasserettes en instellingen inzake 
welzijn en gezondheidszorg; 

1.23  erf: 
de oppervlakte van het bouwperceel uitgezonderd de oppervlakte van het hoofdgebouw 
en van de gronden met de bestemming “Tuin”; 

1.24  erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een 
seksclub en een seksautomatenhal; 

1.25  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.26  hoofdgebouw: 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien 
meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het 
belangrijkst is; 

1.27  horecabedrijf en/of instelling: 
een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte 
vermaaksfunctie; 

1.28  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is 
bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf; 

1.29  nutsvoorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.30  ondergeschikte horeca: 
horeca die ondergeschikt en gerelateerd is aan de bestemming en tot doel heeft het 
verstrekken van kleine etenswaren en dranken. Tot ondergeschikte horeca worden 
mede gerekend mobiele horecastands, drankautomaten, en dergelijke; 

1.31  overig bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden; 
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1.32  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden 
dan wel met ten hoogste één wand; 

1.33  pand: 
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en 
afsluitbaar is; 

1.34  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een 

weg grenst:  
1. de hoogte van die weg ter bouwhoogte van de hoofdingang; 

b. in andere gevallen:  
1. de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein; 

1.35  productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan 
de productiefunctie; 

1.36  risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten; 

1.37  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; 

1.38  woongebouw: 
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke 
verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

1.39  woonschip: 
een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen bedoeld object.  
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.2  inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.4  oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein 
ter plaatse van het object. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Cultuur en ontspanning 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een:  

1. kinderboerderij; 
2. minigolfbaan; 
3. ondergeschikte horecavoorziening; 
4. kinderopvang; 
5. naschoolse opvang; 
6. dagbestedingsactiviteiten; 
7. educatieve doeleinden, niet zijnde een school; 
8. museum en/of expositieruimte; 
9. vergaderruimte; 

b. evenementen, met een maximum van 12 evenementen per jaar;   
c. wegen en paden; 
d. parkeervoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
e. waterlopen en waterpartijen;  
f. groenvoorzieningen; 
g. erven en terreinen; 
h. speelvoorzieningen; 
i. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 
j. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
k. kunstobjecten; 
l. mestbak; 
m. overige bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste het ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage 
bedragen; 

c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 2,50 m bedragen;  
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen.  

3.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;  
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a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 4  Gemengd - 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:  

1. in de eerste bouwlaag: 
 commerciële dienstverlening; 
 kantoren; 
 kleinschalige bedrijven als genoemd in Bijlage 1, 

2. wonen in de tweede bouwlaag en hoger en in samenhang daarmee voor de 
uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen;  

b. wegen en paden; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. groenvoorzieningen; 
d. ondergronds parkeren; 
e. waterlopen en waterpartijen;  
f. parkeervoorzieningen; 
g. speelvoorzieningen; 
h. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;  
i. nutsvoorzieningen; 
j. erven en terreinen; 
met de daarbijbehorende: 
k. kunstobjecten; 
l. overige bouwwerken. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 1 bedragen; 
c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen; 
e. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
f. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 

m bedragen.  

4.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;  
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de 
naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van reclame- en vlaggenmasten en kunstobjecten zal ten hoogste 

7,00 m bedragen; 
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d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn 

genoemd in Bijlage 1;  
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel. 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met 

bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep; 
d. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van 

aan-huis-verbonden beroepen, indien: 
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn 

in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ; 

2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning; 
3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak 

van de woning; 
4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt; 
5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
6. horeca en detailhandel plaatsvinden. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Afwijking 
Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in:  
a. lid 4.4 sub c voor het bij het wonen uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten als genoemd in Bijlage 1, of die naar aard en invloed op de omgeving 
hiermee vergelijkbaar zijn, mits: 
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig 

zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ; 

2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de 
woning, met een maximum van 60 m²; 

3. de activiteit uitgeoefend wordt door, in ieder geval, de bewoner van de woning; 
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de parkeerdruk 

in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet 
onevenredig toenemen; 

5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden. 
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4.5.2  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan: 
a. de woonsituatie; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 5  Gemengd - 2 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:  

1. in de eerste bouwlaag: 
 commerciële dienstverlening;  
 sociaal medische doeleinden; 
 kleinschalige bedrijven als genoemd in Bijlage 1, 

b. wonen in de tweede bouwlaag en hoger en in samenhang daarmee voor de 
uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen; 

c. wegen en paden; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. groenvoorzieningen; 
e. ondergronds parkeren; 
f. waterlopen en waterpartijen;  
g. parkeervoorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. erven en terreinen; 
met de daarbijbehorende: 
j. kunstobjecten; 
k. overige bouwwerken. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 100 % bedragen, met 

uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' in 
welk geval het bebouwingspercentage van het bouwvlak ten hoogste het in de 
aanduiding aangegeven percentage zal bedragen; 

c. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 2 bedragen; 
d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen; 
f. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
g. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 

m bedragen.  

5.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;  
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de 
naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
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c. de bouwhoogte van reclame- en vlaggenmasten en kunstobjecten zal ten hoogste 
7,00 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn 

genoemd in Bijlage 1;  
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel. 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met 

bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep; 
d. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van 

aan-huis-verbonden beroepen, indien: 
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn 

in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ; 

2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning; 
3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak 

van de woning; 
4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt; 
5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
6. horeca en detailhandel plaatsvinden. 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1  Afwijking 
Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in:  
a. lid 5.4 sub c voor het bij het wonen uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten als genoemd in Bijlage 1, of die naar aard en invloed op de omgeving 
hiermee vergelijkbaar zijn, mits: 
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig 

zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ; 

2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de 
woning, met een maximum van 60 m²; 

3. de activiteit uitgeoefend wordt door, in ieder geval, de bewoner van de woning; 
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de parkeerdruk 

in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet oneven-
redig toenemen; 
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5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden. 

5.5.2  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan: 
a. de woonsituatie; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 6  Groen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. wegen en paden; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. waterlopen en waterpartijen;  
e. parkeervoorzieningen; 
f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;  
met de daarbijbehorende: 
g. kunstobjecten; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. overige bouwwerken. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

6.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

6.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 7  Maatschappelijk 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van maatschappelijke (overheids)-

voorzieningen op het gebied van: 
1. welzijn; 
2. volksgezondheid; 
3. cultuur; 
4. religie; 
5. sport; 
6. onderwijs; 
7. (dag)opvang; 

en daarmee gelijk te stellen sectoren; 
b. wegen en paden; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. waterlopen en waterpartijen;  
d. parkeervoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. erven en terreinen; 
met de daarbijbehorende: 
g. kunstobjecten; 
h. overige bouwwerken. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;  
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen. 

7.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

7.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de milieusituatie; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 8  Verkeer 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het doorgaande verkeer; 
en daaraan ondergeschikt: 
b. groenvoorzieningen; 
c. paden; 
d. waterlopen en waterpartijen; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. een busstation; 
met de daarbijbehorende: 
g. overige bouwwerken, waaronder kunstobjecten. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

8.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen. 

8.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 9  Verkeer - Verblijf 1 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijf 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf; 
b. paden; 
c. parkeervoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. groenvoorzieningen; 
e. waterlopen en waterpartijen; 
f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 
g. speelvoorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer; 
met de daarbijbehorende: 
j. kunstobjecten; 
k. overige bouwwerken. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

9.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige bouwwerken anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen. 

9.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 10  Water 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. waterlopen en waterpartijen; 
b. oevers en wallen; 
c. bermen en beplanting; 
d. wegen en paden; 
en daaraan ondergeschikt: 
e. groenvoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
g. overige bouwwerken, waaronder bruggen, duikers en/of dammen. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

10.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de doorvaarhoogte van bruggen zal ten minste 0,50 m bedragen, gemeten ten 

opzichte vanaf het gemiddelde waterpeil; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;  
c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen, 

gemeten ten opzichte vanaf het waterpeil. 

10.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de waterhuishouding; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.  

10.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen.   
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Artikel 11  Wonen - Woongebouw 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden 

beroepen; 
b. wegen en paden; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. groenvoorzieningen; 
d. ondergronds parkeren; 
e. speelvoorzieningen; 
f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. erven en terreinen; 
met de daarbijbehorende: 
i. kunstobjecten; 
j. overige bouwwerken. 

11.2  Bouwregels 

11.2.1  Gebouwen en overkappingen  
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 100 % bedragen, met 

uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' in 
welk geval het bebouwingspercentage van het bouwvlak ten hoogste het in de 
aanduiding aangegeven percentage zal bedragen; 

c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

“maximum bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen; 
e. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 1 bedragen, met uitzondering 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal gebouwen' in welk geval het aantal 
gebouwen ten hoogste het in de aanduiding aangegeven aantal zal bedragen; 

f. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
g. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 

m bedragen.  

11.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de 
naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;  
c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 
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11.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een goede woonsituatie; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

11.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met 

bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep; 
c. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van 

aan-huis-verbonden beroepen, indien: 
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn 

in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ; 

2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning; 
3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak 

van de woning; 
4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt; 
5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
6. horeca en detailhandel plaatsvinden. 
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Artikel 12  Waarde - Cultuurhistorie 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. het behoud van de cultuurhistorische waarden van de weg; 
met de daarbijbehorende: 
b. overige bouwwerken.  

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere 
voorkomende bestemming(en), geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.  

12.2.2  Overige bouwwerken 
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere 

voorkomende bestemming(en), geen overige bouwwerken, anders dan ten behoeve 
van deze bestemming worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op 
bestaande andere bouwwerken; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van deze bestemming, zal 
ten hoogste 6,00 m bedragen. 

12.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de cultuurhistorische waarden; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

12.4  Afwijken van de bouwregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden kan 
met omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2 in die zin dat 
de in de basisbestemming genoemde gebouwen en overige bouwwerken  mogen 
worden gebouwd. 

12.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

12.5.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
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a. het planten van bomen en houtgewas; 
b. het kappen van bomen en houtgewas; 
c. het afgraven of ophogen van gronden. 

12.5.2  Uitzonderingen 
Het in lid 12.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

12.5.3  Toetsingscriteria 
De in lid 12.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de 
cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 13  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 14  Algemene bouwregels 
 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken, worden ondergeschikte bouwdelen als liftschachten, plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 
kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. 
bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
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Artikel 15  Algemene gebruiksregels 
 
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden voor de opslag van aan het oorspronkelijk verkeer 

onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan in het kader van de 
bedrijfsvoering; 

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouw-
materialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in 
het kader van de bedrijfsvoering; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.  
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Artikel 16  Algemene aanduidingsregels 

16.1  veiligheidszone - lpg 

16.1.1  Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden 
gebouwd. 

16.1.2  Afwijken van de bouwregels 
Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
 het bepaalde in lid 16.1.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden 

gebouwd, mits: 
1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen. 

16.1.3  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 

object. 

16.1.4  Afwijken van de gebruiksregels 
Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
 het bepaalde in lid 16.1.3 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt 

als beperkt kwetsbare object, mits: 
1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen. 

16.1.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat: 
a. de aanduiding veiligheidszone - lpg' wordt verwijderd, mits: 

1. de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd; 
b. de aanduiding veiligheidszone - lpg' voor een risicovolle inrichting wordt gewijzigd 

(verkleind), mits: 
1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is 

verleend of gewijzigd; 
2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning correspon-

derende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 
3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare 

objecten bevinden.  
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Artikel 17  Algemene afwijkingsregels 

17.1  Afwijking 

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels van het plan 
voor: 
a. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake goothoogte, bouwhoogte en 

oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%; 
b. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake de bouwhoogte van overige 

bouwwerken met niet meer dan 20%; 
c. geringe afwijkingen van het beloop van een weg, groenstroken of begrenzing van 

bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze geringe 
afwijkingen vanwege het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst 
of noodzakelijk zijn, mits de afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet 
meer dan 4,00 m bedragen. 

17.2  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 18  Overige regels 

18.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
c. de ruimte tussen bouwwerken.   
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 19  Overgangsrecht 

19.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in sublid a met maximaal 10%. 

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan. 

19.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 20  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het 
bestemmingsplan Dronten - Heuvelpark (2015) 
van de gemeente Dronten. 
 
Behorend bij het besluit van ................. 201....... 
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Bedrijvenlijst heuvelpark 
 
221/581 uitgeverijen (kantoren) 
2223/1814 Grafische afwerking 
223/182 Reproductiebedrijven opgenomen media 
 

---/9524 Meubelstoffeerderijen 
362/321 Fabricage van munten, sierraden e.d. 
363/322 Muziekinstrumentenfabrieken 
 

40/35 gasdistributiebedrijven- 3 gas; reduceer-, compressor-, meet en reglinstallatie categorie a 
40/35 Warmtevoorzieningsinstallaties gasgestookt 2 blokverwarming 
 

511/461 Handelsbemiddeling (kantoren) 

61,62/50,51 Vervoersbedrijven uitsluitend kantoren 

6322,6323/5222 overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 
623/791 Reisorganisaties 
634/5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 
 
642/61 Telecommunicatiebedrijven 
 
72/62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d. 
 
74/  63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82 Overige zakelijke dienstverlening (kantoren) 
 
9301.3/9601,3 Wasserettes, wassalons 
9302/9602 kappersbedrijven en schoonheidssalons 
9305/9609 fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 
----/6909 persoonlijke dienstverlening neg 
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