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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

FloraHolland, ook wel bekend als 'bloemenveiling Eelde', is gelegen op bedrijventerrein de Punt in Eelde. 
Voor een effectieve bedrijfsvoering heeft de bloemenveiling een uitbreiding nodig van de corridor ten 
noorden van het bedrijfsgebouw.

Verder zoekt FloraHolland de samenwerking met Intervema B.V. Deze groothandel voor bloemisterijen, 
tuincentra en de glastuinbouwsector wil zich vestigen naast de bloemenveiling. Daartoe is er een 
bouwplan ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouw aansluitend op de noordzijde van bloemveiling. 
Intervema richt zich niet op particuliere detailhandel.

De corridor en het bedrijfsgebouw van Intervema worden gebouwd buiten het bouwvlak van het geldende 
bestemmingsplan. Dit vormt de aanleiding voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan.

In de jaren 1997-1998 is een concept-bestemmingsplan opgesteld voor het bedrijventerrein Eelde De 
Punt als herziening van voorgaande bestemmingsplannen voor de bloemenveiling en voor bedrijvigheid in 
de directe nabijheid van deze bloemenveiling aan de Burgemeester Legroweg nabij de aansluiting De 
Punt op de A28. Naast legalisatie van een aantal bouwplannen lag het accent in dit concept-plan vooral 
op het bieden van extra uitbreidingsmogelijkheden voor de bloemenveiling en het verbeteren van de 
ontsluiting van dit totale bedrijventerrein door een nieuwe aansluiting op de Groningerstraat.

In verband met het nadere onderzoek naar de nieuwbouwmogelijkheden voor de bloemenveiling in relatie 
tot de veiligheidszones van Groningen Airport Eelde is dit concept-bestemmingsplan tot heden niet 
verder in procedure gebracht. Wel werd door de provincie medewerking verleend aan een aantal 
anticipatieprocedures ex artikel 19 WRO met als achtergrond dit concept-bestemmingsplan.

Nu inmiddels duidelijkheid is ontstaan binnen welk kader aan de bloemenveiling 
uitbreidingsmogelijkheden geboden kunnen worden, is het oorspronkelijk concept geactualiseerd aan de 
hedendaagse vereisten qua flora-, fauna- en archeologisch onderzoek. Tegelijkertijd wordt in het nu 
voorliggende ontwerp ruimte gegeven om de bloemenveiling naast de wekelijkse vlooienmarkt ook 
maximaal 12 maal per jaar te benutten als accommodatie voor grootschalige evenementen.

1.2  Ligging plangebied

Op onderstaande overzichtskaart is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven. De 
bleomenveiling is gelegen op bedrijventerrein De Punt. Ten noorden van het plangebied ligt Groningen 
Airport Eelde.
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Ligging plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is 'bloemenveiling'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 15 
december 1975 en goedgekeurd op 1 februari 1977. Het plangebied beslaat het huidige en toekomstige 
bedrijfsgebouw van de FloraHolland en Intervema en is gelegen binnen de bestemmingen 
'Bloemenveiling met bijbehorende erven' en 'bloemenveiling nader uit te werken'. De gewenste uitbreiding 
van het bedrijfsgebouw is gelegen op gronden met de bestemming 'bloemenveiling, nader uit te werken'. 
De toegestande bouwhoogte bedraagt 9 meter, met uitzondering van de toegang (10 m) en de zuidoost 
rand van het gebouw (5 m). Het oprichten van bebouwing is niet toegestaan zonder nadere uitwerking, 
waardoor het voorgenomen bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Om deze reden is een nieuw 
bestemmingsplan voor de bloemenveiling opgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan wordt aangesloten 
bij de bouwhoogtes uit het vigerende bestemmingsplan.

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op zowel het provinciaal als gemeentelijk beleid ten aanzien van 
bedrijventerreinen in het algemeen en naar de bloemenveiling in het bijzonder. Naast de bloemenveiling 
is de locatie bijzonder vanwege de luchthaven Groningen Airport Eelde in de directe omgeving.

In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van het relevante onderzoek. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 de 
planbeschrijving aan bod. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de juridische vormgeving van het plan. In 
hoofdstuk 6 en 7 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het relevante provinciaal en gemeentelijk beleid besproken dat het kader vormt 
voor bestemmingsplan. 

2.1  Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan II

Het ruimtelijk beleid van de provincie Drenthe is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan II. Het 
provinciale beleid ten aanzien van de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen gericht op het 
verbeteren en handhaven van kwaliteiten. Hierbij ligt het accent op het verbeteren van het 
bedrijfseconomisch resultaat van de gevestigde bedrijven, het verminderen van de milieudruk, een goede 
stedenbouwkundige opzet met aandacht voor architectuur, in combinatie met een goede 
landschappelijke inpassing en op een efficiënter ruimtegebruik.

In de gemeente Tynaarlo is nieuwe zoekruimten voor lokale bedrijvigheid gewenst. Bij het 
luchtvaartterrein Eelde wordt ruimte geboden voor activiteiten die aan de luchtvaart zijn verbonden en 
voor zakelijke dienstverlening met een architectuur die recht doet aan de representativiteit van de 
locatie.

Op kaart 1 van het POP II "Functiekaart" wordt bedrijfslocatie de Punt, waarop de bloemenveiling is 
gelegen, aangeduid met regionaal bedrijventerrein. Op deze terreinen wordt een kwaliteitsimpuls, gericht 
op duurzame ontwikkeling voorgestaan.

Op kaart 2 van het POP II “Functiekaart overige aanduidingen” wordt de bedrijfslocatie De Punt 
begrensd door de bestaande gebiedsontsluitingsweg (de Burgemeester Legroweg) aan de westzijde en 
het Noord-Willemskanaal met de aanduiding “Scheepvaartkanaal” aan de oostzijde.

Deels ligt het terrein binnen de geluidszonering van het vliegveld (50 BkI) vanwege de kleine luchtvaart 
en de geluidszonering van het vliegveld (35 Ke) vanwege de grote luchtvaart. Ook valt een deel van het 
terrein onder de zonering aanvliegroute met de daarbij behorende limitering van maximale 
bebouwingshoogten. In paragraaf 3.8 wordt nader ingegaan op deze beperkingen.

Tot slot wordt op kaart 3 van het POP "Ontwikkelingskaart" een deel van bedrijfslocatie de Punt 
aangeduid als milieubeschermingsgebied. De bloemenveiling is gelegen binnen een 'gebied tegen 
fysische bodemaantasting'. De Provinciale Omgevingsverordening stelt in deze gebieden beperkingen 
aan het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door of in de 
bodem. Tevens is het verboden dieper dan 2 meter te boren in de bodem. Deze verboden dienen ter 
bescherming van het grondwater van het Drentse Aa gebied.

Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe

De Provincie is bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie. Het ontwerp van dit plan heeft 
ter inzage gelegen en zal naar verwachting in 2010 worden vastgesteld. Hieronder volgt een korte 
samenvatting van het ruimtelijke provinciaal beleid ten aanzien van bedrijvigheid.

Het regionale economische vestigingsklimaat is van provinciaal belang. De provincie streeft naar 
voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale vestigingsmogelijkheden op regionale bedrijventerreinen 
en andere stedelijke werklocaties. Van provinciaal belang is ook een goed gespreid en gevarieerd 
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aanbod van regionale werklocaties, aansluitend bij de vraag (zowel kwantitatief als kwalitatief) vanuit 
ondernemingen. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn.

Bedrijventerrein de punt is gelegen binnen de zogenaamde Koningsas. Dit gebied is in binnen de 
Regiovisie Groningen-Assen benoemd als investeringsgebied. In de ontwerpvisie worden voor dit gebied 
mogelijkheden gezien voor specifieke vormen van verblijfsrecreatie die gerelateerd zijn aan de stedelijk 
netwerken. Te denken valt aan hotels, conferentieoorden en wellness-concepten.

Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband van twee provincies en veertien 
gemeenten. Samen zijn ze een nationaal stedelijk netwerk, waarin grensoverschrijdend wordt gewerkt 
aan de thema's wonen, werken, bereikbaarheid en landschap. Binnen de Regio Groningen-Assen zijn 
investeringsgebieden aangewezen. Eén van deze gebieden is de Koningsas. Bedrijfslocatie de punt is 
gelegen binnen dit gebied. Investeringen in dit gebied zijn met name gericht op landschap, natuur en 
recreatie.

2.2  Gemeentelijk beleid

Structuurplan Tynaarlo

Het structuurplan is op 20 september 2006 vastgesteld. In het plan is opgenomen dat voor de 
bloemenveiling een uitbreiding in noordelijke richting wordt overwogen. Hieraan ligt de volgende visie ten 
grondslag: 

"Voor de marktplaats Eelde van FloraHolland is het essentieel dat er voldoende groeiruimte wordt 
gecreëerd om slagvaardig op deze ontwikkelingen te reageren en is een visie opgesteld voor de uitbouw 
van de huidige accommodatie. In deze visie wordt uitgegaan van het verder ontwikkelen van 
FloraHolland vestiging Eelde als logistiek centrum. Dit betekent dat naast het marktplaats zijn voor 
sierteeltproducten, de ontwikkeling van de logistieke kant in toenemende mate aandacht zal krijgen. 
Deze lijn is enkele jaren geleden al ingezet toen FloraHolland vestiging Eelde de status van A project 
verwierf bij het landelijk Platform Agrologistiek. Momenteel worden ook verscheidene onderzoeken en 
pilots op het gebied van de (agro)logistiek uitgevoerd met behulp van diverse subsidies (Kompas/EZ, 
CO2-reductieprogramma, SenterNovem ‘verladerssamenwerking”). Voor de komende jaren ligt het 
accent op uitbouw van de activiteiten in combinatie met optimalisatie van het bestaande bedrijfsterrein 
en een uitbreiding op de direct noordelijk van het bedrijf nabij het Noord-Willemskanaal gelegen 
gronden. Wel zal hierbij zorgvuldig rekening moeten worden gehouden met de belangen van de 
luchthaven, in het bijzonder met de invliegstrook met ruimteclaims in het verlengde van de 
hoofdlandingsbaan en de inpassing van een ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de 
luchthaven naar het Noord-Willemskanaal, ter compensatie van het verlies van natuurwaarden door de 
verlenging van de hoofdlandingsbaan in westelijke richting. Tevens zal samen met de provincie worden 
onderzocht hoe aan de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid, mede in relatie tot de luchthaven, op 
de langere termijn een vervolg kan worden gegeven. "

Ten aanzien van het thema 'werken' zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

Ÿ Het ruimte blijven bieden aan bedrijven die in de gemeente zijn gevestigd in de vorm van locaties in 
en bij de grotere kernen.

Ÿ Voor echte groeibedrijven uit de gemeente zal plaats worden gevonden op Vriezerbrug.
Ÿ Bij het vliegveld zal ruimte worden gecreëerd voor luchthaven gebonden bedrijvigheid.
Ÿ Aan de bloemenveiling zal uitbreidingsruimte worden geboden.
Ÿ Voor bedrijven in de kleine kernen zal steeds de toegevoegde waarde wat betreft de lokale
Ÿ werkgelegenheid moeten worden afgewogen tegen de maat en schaal van overlast.
Ÿ De kleinschalige economie in het landelijk gebied zal worden gestimuleerd door verruimde 

ontwikkelingsmogelijkheden en combinaties van wonen en werken.
Ÿ De bestaande werkgelegenheid in de dienstverlening, zorg en horeca dient in stand te worden 

gehouden door voldoende groeiruimte te bieden.
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Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo

Het Landschapontwikkelingsplan (LOP) is vastgesteld als strcuturvisie voor het landelijk gebied. 
Tynaarlo profileert zich in deze visie als een groene long in een stedelijk netwerk. In het plan is de druk 
op landschappelijke en ecologische kwaliteit van de landgoederenzone door (ontwikkeling) vliegveld en 
bloemenveiling en stedelijke recreatiedruk als knelpunt benoemd. Het LOP zet in op vernieuwing van de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied rondom het vliegveld en de bloemenveiling. Als onderdeel van 
investeringen in de koningsas wordt herontwikkeling en opwaardering van de omgeving van de Punt 
genoemd.

Planologische analyse Oosterbroek

Deze notitie bevat een analyse van de planologische randvoorwaarden zoals die gelden in het gebied 
Oosterbroek (luchthaven en omgeving). Het plangebied van het bestemmingsplan is net buiten het 
onderzoeksgebied van deze notitie gelegen. Voor wat betreft de beperkingen vanwege de aanwezigheid 
van Groningen Airport Eelde is de analyse verouderd. In paragraaf 3.8 wordt hier nader op ingegaan.

2.3  Conclusies beleidskader

D geplande uitbreiding van het bedrijfsgebouw op het terrein van de bloemenveiling is passend binnen 
provinciaal en gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 3  Milieu-aspecten

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu-aspecten beschreven die aan orde zijn bij de inrichting van 
het plangebied. 

3.1  Milieuzonering

Op een bedrijventerrein is het van belang dat geen conflicten ontstaan tussen de bedrijfsbestemming en 
de milieugevoelige objecten in de omgeving. Door een differentiatie aan te brengen in de toe te laten 
bedrijven en deze onder te brengen in zones, kan een zodanige afstand tot gevoelige objecten worden 
gewaarborgd dat dergelijke conflicten uitblijven.

Een handreiking voor de wijze waarop zonering kan plaatsvinden, is opgenomen in de VNG-publicatie 
Bedrijven en milieuzonering. Samengevat wordt voor categorieën van bedrijven aangegeven wat op grond 
van de mogelijke milieuaspecten de afstand tot gevoelige objecten, zoals woonbebouwing, zou moeten 
zijn.

Hieronder staan de categorieën en de daarbijbehorende globale afstanden tot milieugevoelige objecten:

Milieucategorie Grootst genoemde aan te houden afstand

Categorie 1 0-10 m

Categorie 2 30 m

Categorie 3.1 50 m

Categorie 3.2 100 m

Categorie 4 200-300 m

Categorie 5 500-1.000 m

Categorie 6 1.500 m

Dit zijn slechts richtlijnen. Per situatie dient te worden beoordeeld wat de werkelijk toe te passen 
minimale afstand is van een bedrijf ten opzichte van een milieugevoelig object. In het onderhavige 
plangebied zijn alleen bedrijven toegestaan voorzover die voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.1 
(50 m). In verband met de ligging van bedrijfs/dienstwoningen direct aan de westzijde van de 
Burgemeester J.G. Legroweg wordt uitgegaan van een maximale afstand van 50 m.

Bestaande situatie

Tussen het bestaande bedrijfsgebouw van de bloemenveiling en bestaande bedrijfs/dienstwoningen op 
het bedrijventerrein aan de zuid- en westzijde van het gebouw is de afstand kleiner dan 50 meter. Deze 
bestaande situatie zal niet verslechteren door de uitbreidingsmogelijkheden die dit bestemmingsplan 
aan de noord- en oostzijde van het bedrijfsgebouw biedt. De bestaande situatie wordt aanvaardbaar 
geacht, mede gezien het feit dat de bedrijfs/dienstwoningen zijn gelegen op een bedrijventerrein en de 
uitbreidingsmogelijkheden aan de noord- en oostzijde worden geboden.
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3.2  Bodem

Na raadpleging van de bodeminformatiekaart van de Provincie Drenthe blijkt dat er in 1995 en 1999 
bodemonderzoek is uitgevoerd op het terrein van de bloemenveiling. Er zijn geen verontreinigingen 
geregistreerd. Er wordt uitgegaan van een onverdachte locatie.

Alvorens met de bouw wordt aangevangen, dient er onderzoek naar verontreiniging van de bodem en het 
grondwater plaats te vinden. Dit geschiedt in het kader van de procedure voor het verlenen van de 
bouwvergunning. Een positief resultaat betekent dat een bodemgeschiktheidsverklaring wordt afgegeven.

3.3  Persleiding

De bedrijfslocatie werd vroeger doorsneden door een persleiding van over de Burgemeester Legroweg 
naar de rioolzuiveringsinstallatie ten oosten van het plangebied. Deze persleiding is omgelegd zoals te 
zien is op onderstaande situatietekening.

Ligging persleiding
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3.4  Water

Intervema BV. is voornemens om de bloemenveiling in noordelijke richting uit te breiden. In het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Eelde de Punt is uitbreiding van het industriegebied al mogelijk 
gemaakt. De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed 
op de waterhuishouding en/of raken de belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer. 

De volgende belangen spelen een rol: geurcontouren RWZI, zone persleiding (niet in gebruik) en zone 
hoofdwatergangen. In het kader van de planwijziging vindt overleg plaats met het waterschap Hunze en 
Aa's. Op 23 maart j.l. is wateradvies gevraagd aan het waterschap Hunze en Aa's middels de Digitale 
Watertoets. Bij deze aanvraag is door de initiatiefnemer informatie verstrekt over het beoogde plan en 
een toelichting op de voorgenomen wijze van de behandeling van afgekoppeld hemelwater van het 
toegenomen verhard oppervlak aan het waterschap. Het waterschap heeft hierop gereageerd met een 
'uitgangspuntennotitie'. 

Om te waarborgen dat bij de totstandkoming van het plan, en later bij de uitvoering, voldoende rekening 
wordt gehouden met alle relevante waterhuishoudkundige belangen is een watertoets uitgevoerd. De 
watertoets is vertaald in deze waterparagraaf, waarin is aangegeven welke afwegingen in het plan ten 
aanzien van water zijn gemaakt of nog moeten worden gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen 
proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water transparant.

In onderstaande paragrafen zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten weergegeven die 
van belang zijn bij de verdere uitwerking van het plan. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
uitgangspuntennotitie en andere relevante bronnen met betrekking tot waterbeleid, grondwater en 
oppervlaktewater.

Riolering

Het plan betreft een toename van verhard oppervlak. Om foute rioolaansluitingen te voorkomen moet 
neerslag bij voorkeur bovengronds naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Alleen vervuild 
hemelwater zal nog naar de zuiveringen worden afgevoerd. Daarnaast verdienen drainage-aansluitingen 
op de riolering ook speciale aandacht. De positieve effecten van het afkoppelen van verhard oppervlak en 
het niet aankoppelen ervan zijn het tegengaan van verdroging, het vergroten van het zuiveringsrendement 
en het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. Uitgegaan wordt van duurzame oplossingen, 
waarbij het hemelwater en daarmee het watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater wordt 
gescheiden opgevangen, zo mogelijk vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan afgevoerd naar het 
watersysteem. Bij nieuwbouw/herbouw wordt de hemelwaterafvoer niet gekoppeld aan de riolering. Het 
infiltreren van hemelwater in de bodem heeft de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is kan het naar het 
oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierbij dient er voldoende waterbergende capaciteit te zijn. 

Voor aansluitingen in het buitengebied kan het voorkomen dat een aansluiting op het riool niet mogelijk 
is. Hier dient een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) te worden aangelegd. Het waterschap gaat 
daarbij uit van minimaal een gecertificeerd IBA II systeem. Zie hiervoor het IBA beleid van het 
waterschap. Bij het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel adviseren wij verschillende kleuren 
buizen (bijvoorbeeld bruine en grijze) te gebruiken. Hiermee wordt de kans op foutieve aansluitingen 
verkleind. Een goede informatie aan de eigenaren over het aangelegde afvoersysteem op het perceel is 
van belang.

Nieuw stedelijk gebied

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat 
wateroverlastvoorkomen wordt. Door de toename van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller 
tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer. Om het afwentelen van problemen te 
voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te overschrijden. 
Met een neerslag-afvoermodel dient voor nieuwe stedelijke gebieden aangetoond te worden dat het 
watersysteem voldoet aan de gestelde normering voor wateroverlast. Het neerslag-afvoermodel kan 
hiervoor als indicatie worden gebruikt. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende 
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bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in 
de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.

Voornemen is om het toegenomen verhard oppervlak af te koppelen en direct te lozen op de 
hoofdwatergang tussen de bloemenveiling en de RWZI (vastpeil NAP +0,40 m). Met aangenomen lengte 
tussen inlaat en knijpduiker van ca. 440 m en een waterbreedte van ca. 2 m moet het mogelijk zijn om 
ca. 225 m3 te bergen en te tegelijkertijd te voldoen aan de ontwateringseis van 70 cm beneden 
maaiveld. Echter in de huidige situatie wordt het verhard oppervlak van de bloemenveiling óók op deze 
watergang geloosd. Het zou kunnen zijn dat de maximale berging is bereikt. Alternatief is infiltratie van 
het afgekoppelde hemelwater via een nader in te richten infiltratievoorziening of tijdelijke 
bergingsvoorziening (groenzone) in of bij het plangebied. 

Bestaand stedelijk gebied

In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden 
ingebracht door het waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk 
gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig ruimtegebruik is daarom een mogelijkheid om te 
overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk gebied ruimte moeten worden 
gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend vermogen 
ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden 
gedempt, tenzij er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en 
berging. Met het dempen van sloten, aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot 
moet kritisch worden omgegaan. Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. 
Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk watersysteem oplossen of voorkomen. 
Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer gebruik maakt 
van hemelwater. Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs 
watercircuit.

Wateroverlast

Bij een bouwplan moet, ook als er geen wateroverlast bekend is, in het nieuwe plan rekening worden 
gehouden met de klimaatveranderingen. Voor nieuwe plangebieden kunnen daarom ook afwijkende 
situaties ontstaan die wel tot wateroverlast kunnen leiden. Voorkomen dat er grond- of 
oppervlaktewateroverlast ontstaat is beter dan later alsnog aanpassingen of inspanningen te moeten 
uitvoeren. In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat 
wateroverlast voorkomen wordt. Door de toename van het verharde oppervlak en door het afkoppelen van 
verharde oppervlakken zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de 
waterafvoer. Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de 
huidige maatgevende afvoer niet te overschrijden. Voor de maatgevende afvoer (een stationaire afvoer die 
1 à 2 keer per jaar wordt overschreden) dient uitgegaan te worden van het totale oppervlak 
vermenigvuldigd met een afvoerfactor van gemiddeld 1 l/s/ha en voor een situatie van 1 keer in de 100 
jaar gemiddeld 2 l/sec/ha. Afhankelijk van de gebiedseigenschappen kan deze afvoerfactor lager of 
hoger zijn. Voor het overtollige regenwater dat vrijkomt moet in of nabij het plangebied berging 
gerealiseerd worden. De omvang van de berging is afhankelijk van de toegestane peilfluctuaties. Indien 
de waterberging in het stedelijkeplan  vormgegeven wordt dient onderzocht te worden wat de duur van de 
hoogwaterperioden is en of dat acceptabel is. Een vertraagde afvoer dient niet te resulteren in 
grondwateroverlast. In nieuwe stedelijke gebieden dient een minimum bescherming tegen wateroverlast 
gegarandeerd te worden. Hieronder is de minimum basisnorm voor het voorkomen van wateroverlast die 
voor bedrijventerreinen gebruikt wordt weergegeven.

Wateroverlastnorm :

Industrie- en bedrijventerreinen (1x in de 100 jaar): 0% van de gronden mogen inunderen;

Bij het gebruik van deze norm dient echter opgemerkt te worden dat in bebouwd gebied functies voor 
kunnen komen waar een hoger maximum peil toelaatbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan ingerichte 
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groenstroken met een waterbergingsfunctie of groen- en/of natuurelementen die periodiek mogen 
inunderen. Het is dan ook zaak in bebouwde gebieden functies toe te kennen en waarbij na overleg met 
de gemeente afgeweken kan worden van bovenstaande normen. Om te toetsen of het watersysteem 
aan de normering voldoet dient op basis van een maatgevende zomerbui en een maatgevende winterbui 
bepaald te worden met welke overschrijdingsfrequentie het maximum peil wordt overschreden. Hierbij 
dient ook rekening gehouden te worden met toekomstige verandering als bodemdaling die niet 
gecompenseerd worden door peilaanpassingen. Om de piekafvoer, veroorzaakt door een toename in het 
areaal verhard oppervlak, af te vlakken dient voldoende bergingscapaciteit in het watersysteem 
gecreëerd te worden. Berging van water kan gezocht worden in de bodem, in oppervlaktewater of in 
groenelementen. Het uitgangspunt voor berging is een bui die 1 keer in de 100 jaar voorkomt, waarbij 
geen wateroverlast mag optreden. De afvoer in stedelijk gebied mag de gemiddelde afvoer in landelijk 
gebied van 2 l/sec/ha niet overschrijden. Berging en infiltratie in de bodem is afhankelijk van het 
bodemtype en is niet altijd mogelijk.

Grondwater

In stedelijke gebieden is het freatisch grondwater van groot belang. Een te hoge grondwaterstand kan 
resulteren in grondwateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van water in de kruipruimte, te lage 
grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in 
bestaande bebouwde gebieden kan resulteren in problemen in verband met bijvoorbeeld houten 
fundering maar ook natuurgebieden kunnen negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch 
systeem veranderd. Bij nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de 
grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. Het is dan ook 
belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met het waterschap eerst vanuit het bestaande watersysteem 
vast te stellen wat de gewenste grondwaterstanden zijn. Om grondwateroverlast in stedelijke gebieden 
te voorkomen zijn de volgende ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik 
gelden bij een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 à 15 keer per jaar wordt overschreden) de 
volgende ontwateringseisen.

Grondgebruik ontwateringseisen:

Industrieterreinen: 0,7m onder maaiveld.

Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden 
van waterlopen en drains en draindiepten. Indien de gewenste grondwaterstanden niet zijn te realiseren 
met sturing in peilen, waterlopen en drainage, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, 
kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een 
oplossing. Het uitgangspunt is dat door de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden er geen nadelige 
gevolgen mogen ontstaan in andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil 
niet gewijzigd kan worden. In de praktijk blijkt dat in nieuwe gebieden met weinig bergingscapaciteit in 
de bodem en waar met kruipruimten wordt gebouwd, een waterpeil in rust van 1,20 meter minus 
maaiveld voldoende diep is om (eventueel met een goed ontworpen ringdrainage rond woningen) aan de 
ontwateringsdiepte kan worden voldaan. In bestaande gebieden dient bij peilwijzigingen extra aandacht 
besteed te worden aan de eventuele aanwezigheid van houten funderingen en funderingen op klei. Zijn 
die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden 
overschreden (niet nog lager worden). 

Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige of ontvangende oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het 
afstromende hemelwater, maar ook aan de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een 
gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het bestaande of nieuw te realiseren 
oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom gestreefd 
naar zo groot mogelijke eenheden, omdat dan het biologische reinigend vermogen het grootst is. 
Waterplanten vergroten ook het zelfreinigend vermogen. Bovendien krijgen algen minder kans zich te 
ontwikkelen als er veel waterplanten zijn. In meren is vastgesteld dat voor een goede waterkwaliteit 
30-50% van het oppervlak bedekt moet zijn met waterplanten. Om dit te bereiken moet minimaal 
10-20% van het water ondiep zijn (0,3 -0,5 m) en een goed doorzicht hebben. Vanuit die ondiepe delen 
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kunnen de waterplanten zich dan verder in het water verspreiden. De ondiepe delen moeten daarom 
zoveel mogelijk verspreid voorkomen. Natuurlijke oevers met flauwe onderwatertaluds of met ondiepe 
plasbermen leveren hieraan een bijdrage. Een randvoorwaarde hierbij is wel dat de benodigde 
afvoercapaciteit van waterlopen moet worden gehandhaafd. Daarnaast moeten diepe delen (dieper dan 
1,2-1,5 m) aanwezig zijn om zo te voorkomen dat in de zomer het water te veel opwarmt en daardoor 
zuurstofloosheid en/of algenbloei ontstaat. Ook kunnen in de diepe delen vissen in strenge winters beter 
overleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke rol spelen bij natuurontwikkeling in de 
stedelijke gebieden. Het netwerk van watersystemen (en de bijbehorende oevers) vormt bovendien een 
belangrijke ecologische verbinding en overloopgebied van de stad naar het buitengebied en de grote(re) 
natuurgebieden. Als gevolg van het plan vindt een (tijdelijke) lozing van water in het oppervlaktewater 
plaats. In het kader van Waterwet zijn lozingen in het oppervlaktewater vergunningsplichtig en moet 
vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

3.5  Archeologie 

De bouw van de corridor en het bedrijfsgebouw kan eventueel aanwezige archeologische resten in de 
bodem verstoren en/of vernietigen. Daarom is voorafgaand aan de geplande realisatie een 
inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen 
van archeologische waarden binnen het plangebied.

In opdracht van FloraHolland heeft Grontmij Nederland B.V. een archeologisch onderzoek 
(Archeologisch onderzoek Bloemenveiling Eelde, 25 maart 2010) uitgevoerd voor de locatie van de 
bloemenveiling te Eelde. Het onderzoek heeft bestaan uit een beknopt bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat voor het plangebied een middelhoge archeologische 
verwachting vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen geldt.

Uit het veldonderzoek, dat op 17 maart 2010 heeft plaatsgevonden is gebleken dat de bodem in het 
plangebied bestaat uit een opgebrachte laag zand met daaronder beekdalafzettingen die bestaan uit 
venige en lemige lagen. Bovendien is nergens in het plangebied de originele bouwvoor waargenomen, dit 
betekent dat de toplaag van de bodem verstoord is tijdens het inrichten van het plangebied. Er zijn 
tijdens het veld onderzoek geen archeologische indicatoren waargenomen.

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologisch 
voorbehoud worden uitgevoerd.

3.6  Flora- en fauna

Sinds 2002 moeten alle ruimtelijk ontwikkelingen worden getoetst aan bepalingen uit het 
natuurbeschermingsrecht: de Flora- en faunawet (soortbescherming) en de Natuurbeschermingswet 
(gebiedsbescherming). De natuurwetgeving in Nederland heeft als belangrijkste component het 
zorgplichtbeginsel, dat van elke initiatiefnemer verlangt dat hij zich vooraf op de hoogte stelt van 
eventuele schadelijke effecten op voorkomende beschermde soorten planten en dieren en hun 
leefomgeving.

Vanuit deze wet- en regelgeving vloeit voort dat bij de planontwikkeling dient te worden na gegaan of 
ruimtelijke ingrepen een negatieve invloed hebben op beschermde planten- en diersoorten. Is dat aan de 
orde, dan is een ontheffing van de Flora- en faunawet en vereist. In hoeverre die afgegeven kunnen 
worden hangt af van de beschermingsstatus van de betreffende soort, de aard van de effecten, de 
mogelijkheden voor compensatie en mitigatie, en het belang van de ruimtelijke ontwikkeling. 

Op 3 maart 2010 is een ecologische verkenning in het gebied uitgevoerd door Buro Bakker.

Voorkomende beschermde soorten

Onderstaande tabel geeft voor de aangetroffen en mogelijk aanwezige beschermde soorten het 
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beschermingsregime aan. De tabel geeft alleen de soorten weer die mogelijk worden geschaad door de 
werkzaamheden. Voor schade aan soorten uit de eerste categorie geldt een algehele vrijstelling. 

Effecten van het voorgenomen bouwplan

Bij een beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet zijn in de eerste plaats vaste verblijfplaatsen 
en groeiplaatsen van belang. Daaronder valt ook de functionele leefomgeving die nodig is om te 
overleven, zoals foerageergebied.

Wanneer de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen deze mogelijk leiden 
tot de vernietiging van nesten van vogels die in het projectgebied broeden. Omdat de werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd op onbebouwd terrein en sloop dus niet plaatsvindt zijn eventuele negatieve 
effecten vooral te verwachten in de delen met bomen en struiken (houtwal, slootoevers en perken met 
heesters). Negatieve effecten op broedvogels in de bestaande bebouwing (Kauw, Huismus en mogelijk 
Zwarte roodstaart) worden niet verwacht.

De werkzaamheden kunnen daarnaast leiden tot het verdwijnen van leefgebied en verblijfplaatsen of 
groeiplaatsen van enkele licht beschermde soorten (tabel 1 Flora- en faunawet). De negatieve effecten 
zullen echter niet leiden tot het vernietigen van hele populaties. Het betreft allemaal algemene soorten 
waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is.

Conclusies en aanbevelingen

Negatieve effecten op broedvogels in de bestaande bebouwing (Kauw, Huismus en mogelijk Zwarte 
roodstaart) worden niet verwacht. Er moet rekening worden gehouden met voorkomende broedvogels in 
bomen en struiken van de aanwezige sierperken. Indien werkzaamheden zoals het kappen van bomen 
en het verwijderen van struiken en heesters, moeten deze buiten het broedseizoen plaatsvinden. Het 
broedseizoen omvat globaal de periode half maart tot eind juli. 

Voor schade aan soorten waarvoor een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet (tabel 1 soorten) 
hoeft niet te worden gemitigeerd of gecompenseerd. Op deze soorten is de zorgplicht wel van kracht 
(artikel 2 Flora- en faunawet). De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk 
schade dient te berokkenen. Met het afmaaien van de vegetatie enkele dagen voorafgaande aan de 
werkzaamheden wordt invulling gegeven aan de zorgplicht.
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3.7  Wegverkeer, geluid en luchtkwaliteit

De bouwplannen hebben slechts een beperkte verkeersaantrekkende werking. Er wordt geen toename 
van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer verwacht als gevolg van de bouw van het 
bedrijfsgebouw en de corridor. Evenmin zal er een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen 
plaatsvinden als gevolg van het bouwplan gezine de aard en omvang van de geplande activiteiten. 

De bedrijfsgebouwen zijn geen gevoelige objecten zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Er hoeft geen 
onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting van de gevels van de bedrijfsgebouwen vanwege 
wegverkeer op omliggende wegen.

3.8  Groningen Airport Eelde

De exploitant van Groningen Airport Eelde wil de hoofdbaan van het luchtvaartterrein verlengen van 1.800 
m naar 2.500 m. Dit om de regionale economische betekenis van de luchthaven te versterken en op 
termijn het luchthavenbedrijf rendabel te maken. 

Op 15 mei 2001 zijn door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer twee aanwijzingsbesluiten genomen die de aanleg van de verlengde baan 
mogelijk moeten maken. De Raad van State heeft op 12 juni 2008 voor de tweede keer uitspraak 
gedaan over beide aanwijzingsbesluiten. Daarbij zijn de ingediende beroepen deels gegrond verklaard. 
De Ministers hebben op 19 februari 2010 een beslissing op het bezwaar tegen de Aanwijzingsbesluiten 
genomen. Tegen die heroverweging van de Ministers kan te zijner tijd opnieuw beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. 

In dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van de beperkingen die zijn opgenomen in de meeste recente 
heroverweging aanwijzingsbesluit. De basis voor de beperkingen uit deze heroverweging volgen uit het 
rapport 'Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid Baanverlenging 
Groningen Airport Eelde' (Adec Infra, nov. 2009). Het plangebied valt nu ook in het bestemmingsplan 
geluidzones Groningen Airport Eelde. De gemeente zal de nieuwe geluidzones opnemen in een 
facetbestemmingsplan of in het bestemmingsplan buitengebied.

Geluid

De geluidzones van Groniningen Airport Eelde worden nog uitgedrukt in Ke en Bkl. Deze eenheden zijn 
gebaseerd op reeds vervallen regelgeving (Besluit geluidbelasting grote luchtvaart en Besluit 
geluidbelasting kleine luchtvaart), maar zijn nog van toepassing onder het overgangsrecht.

De Ke-contour is de belangrijkste contour; deze contour heeft namelijk betrekking op de geluidbelasting 
door de grote luchtvaart. Grote luchtvaart wordt gedefinieerd als vliegtuigen zwaarder dan 6.000 kg of 
voorzien van straalmotoren, een deel van de kleine luchtvaart (IFR-routes) en helikopters.

Het al dan niet bouwen van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en woonwagenstandplaatsen 
binnen de Ke-contour was geregeld in het Besluit geluidbelasting grote luchtvaart. 

Hoe dichter naar de kritische 65 Ke-contour wordt gebouwd, hoe zwaarder de beperkingen. Voor details 
wordt naar het vervallen Besluit geluidbelasting grote luchtvaart verwezen.

De Bkl-contour heeft betrekking op de geluidbelasting door de kleine luchtvaart (vliegtuigen kleiner dan 
6.000 kg met propellers). Met ingang van 1 januari 2000 is de grenswaarde van alle Bkl-geluidszones 
met 3 Bkl aangescherpt van 50 Bkl naar 47 bkl. Een reductie van 3 Bkl houdt een halvering in van de 
toegestane geluidsbelasting op de zonegrens. Ook voor deze geluidscontouren geldt: hoe hoger de 
geluidsbelasting, hoe zwaarder de beperking. Voor details wordt naar het vervallen Besluit 
geluidbelasting kleine luchtvaart verwezen.

Het plangebied valt zowel binnen de 35 Ke contour als de 47 bkl contour. Dit levert geen belemmeringen 
op aangezien het bestemmingsplan de oprichting van geluidsgevoelige bestemmingen niet toestaat.

Invliegstroken

Het beleid rond de invliegstroken is vastgelegd in een internationaal verdrag (Verdrag van Chicago). Als 
uitgangspunt hanteert het beleid het volgende: hoe dichter bij de luchthaven, hoe lager de maximaal 
toegestane bouwhoogte is. 
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De invliegstroken (zogenaamde RESA- en ERESA-gebieden ((Extended) Runway End Safety Areas))  
hebben door hun hoogtebeperkingen invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied.

De stroken zijn in het verlengde van de start- en landingsbaan geplaatst met oog op de veiligheidseisen. 
Deze gebieden zijn zodanig ingericht dat wanneer een vliegtuig naast de baan belandt, de schade aan 
het toestel zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Op de navolgende beperkingenkaart van de luchthaven staan de maximale bouwhoogten weergegeven.

RESA- en ERESA-gebieden ((Extended) Runway End Safety Areas
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3.9  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, 
de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water, spoor en 
door buisleidingen. Productie, vervoer (bijvoorbeeld gasleidingen) en opslag van gevaarlijke stoffen 
leveren risico's op voor mens en milieu, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. In oktober 2004 is 
het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van kracht geworden en worden bestemmingsplannen 
hieraan getoetst.

Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 

Er worden geen kwetsbare objecten mogelijk maakt met dit bestemmingsplan. Evenmin worden er 
risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. Wel moet rekening worden gehouden met de risicocontouren 
van Groningen Airport Eelde. De plaatsgebonden risicocontour is weergegeven op onderstaande 
afbeelding. Deze is berekend door Adecs Airinfra (november 2009) en ligt buiten het plangebied. Er is 
geen belemmering voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw ten aanzien van het plaatsgebonden risico.

Plaatsgebonden risicocontour van 10-6

Het bedrijfsgebouw is echter wel een beperkt kwetsbaar object, zodat er rekening moet worden 
gehouden met een verhoging van het groepsrisico. Voor het groepsrisico geldt een groter 
invloedsgebied. Het plangebied valt binnen dit invloedsgebied. Adecs heeft het cumulatieve groepsrisico 
van Groningen Airport Eelde berekend voor de situatie in 2015. Dit is weergegeven in onderstaande 
tabel. Gezien het feit dat de nieuwe berekende waarden nergens de oriëntatiewaarden uit het BEVI 
overschrijden en de toename van de populatie binnen het invloedsgebied door de uitbreiding van het 
bedrijfsgebouw zeer gering is ten opzichte van de bestaande situatie, wordt een aanvullende berekening 
van het groepsrisico niet nodig geacht.
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Groepsrisico Groningen Airport Eelde

20  bestemmingsplan "FloraHolland" (ontwerp)



 bestemmingsplan FloraHolland

Hoofdstuk 4  Planbeschrijving

Bloemenveiling FloraHolland Eelde verkoopt een bouwkavel grenzend aan bestaande boxhoudershallen 
aan Intervema. Het totale oppervlak van het perceel is ca 44 x 75 m2. Intervema bouwt op dit perceel 
een hal van ca 44 x 30,5 m2 met een overkapping van 44 x 15 m2 op de kopse kant. De rest van het 
buitenterrein ( 44 x 29,5 m2) wordt verhard. 

De goothoogte van de hal en overkapping bedraagt circa 5 m, de nokhoogte bedraagt circa 6,5 m.

Voor de verbinding van de hal van Intervema met het overige veilinggedeelte verlengt de Bloemenveiling 
de tussenstraat met circa 45 m. De breedte van de tussenstraat bedraagt 25 m en de goothoogte circa 
5m.

Het materiaalgebruik voor de uitbreiding wordt afgestemd op de huidige situatie. 

Situatietekening uitbreiding veilinggebouw
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Hoofdstuk 5  Juridisch aspecten

5.1  Algemeen

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken, hebben in de 
regels van dit plan hun juridische vertaling gekregen in de vorm van bestemmingen. Het juridische 
systeem en de gelegde bestemmingen worden in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.

5.2  Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 
plangebied en is juridisch bindend. De wijze waarop deze regeling kan worden vormgegeven, wordt in 
grote lijnen bepaald door de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan bestaat uit de plantoelichting, regels en verbeelding. De regels en de verbeelding 
vormen het juridisch bindende gedeelte van een bestemmingsplan. De regels en verbeelding zijn aan 
elkaar gerelateerd. Dit betekent dat de verbeelding en de regels altijd in samenhang moeten worden 
gebruikt. De plantoelichting is bedoeld om de verbeelding en de regels te verduidelijken en om 
gemaakte keuzen te verantwoorden aan de hand van ruimtelijk beleid. 

Voor de verbeelding wordt als ondergrond de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) gebruikt. 
Met het oog op de volledigheid en nauwkeurigheid van de aanwezige bebouwing is de meest recente 
versie gehanteerd. De GBKN is aangevuld met kadastrale gegevens. Alle gronden die binnen het 
plangebied vallen hebben een bestemming en/of aanduiding gekregen op de verbeelding. De 
begrenzingen van de bestemmingen volgen zoveel mogelijk geografische, topografische en/of kadastrale 
grenzen. Daar waar dat niet mogelijk bleek, is gekozen voor een meer praktische benadering. 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en 
bebouwing, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bebouwing. 

Uitgangspunt is, door het stellen van heldere regels en een duidelijke verbeelding, een zo goed 
mogelijke handhaafbaarheid te realiseren. De toetsingscriteria in de regels vormen een toetsingsgrond 
voor bouwvergunningen en ontheffingen.

5.3  Planregels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

In hoofdstuk 1 worden enkele in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze 
bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.

Artikel 1: Begripsbepaling

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. De 
begripsbepalingen zijn noodzakelijk bij de interpretatie van de regels. Bij de toetsing aan het 
bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende 
betekenis. Voor zover geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normaal 
spraakgebruik.
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Artikel 2: Wijze van meten

De bepalingen over de wijze van meten zijn in artikel 2 opgenomen. Dit artikel geeft aan hoe de hoogte- 
en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven. Het plangebied heeft één 
bestemming 'bedrijf' gekregen.

De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een 
omschrijving waarin limitatief de functies worden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan. 

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van gronden 
en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. In de bouwregels staan uitsluitend 
bepalingen die betrekking hebben op het bouwen. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij de 
toetsing van aanvragen om bouwvergunning. 

Artikel 3: Bedrijf

Het plangebied is in zijn geheel bestemd als bedrijf. Zowel de activiteiten van bloemenveiling 
FloraHolland als de groothandel Intervema B.V. passen binnen deze bestemming. Het huidige gebruik 
van de veilinghal voor vlooienmarkten is planologisch geregeld. Verder staat de 
bestemmingsomschrijving het houden van grootschalige evenementen toe. Hiermee wordt het gebruik 
van de bloemenveiling voor bijvoorbeeld kerkdiensten, beurzen, concerten en indoorsportevenementen 
geregeld. In de specifieke gebruiksregels is dit gebruik beperkt tot maximaal twaalf keer per jaar. 
Hiermee wordt aangesloten bij de milieu- en gebruiksvergunning, die aan FloraHolland is verleend door 
de gemeente Tynaarlo. In alle gevallen moet het college van Burgemeester schriftelijke toestemming 
verlenen alvorens het grootschalige evenement kan plaatsvinden.

De toegestane bouwhoogte is maximaal 9 meter, waarmee aangesloten wordt bij de bestaande situatie. 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

In hoofdstuk 3 van de regels is een aantal standaardbepalingen opgenomen te weten, de 
anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels, algemene ontheffingsregels en de algemene 
procedureregels.

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelbepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen 
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of 
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

Geluidzone-luchtvaart

Vanwege de geluidsbelasting van het vliegverkeer van Groningen Airport Eelde zijn er twee zones 
opgenomen, waarbinnen beperkende gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor geluidsgevoelige 
objecten. De beperkende regels zijn inhoudelijkovergenomen uit het Besluit geluidsbelasting grote 
luchtvaar en het Besluit geluidsbelastin kleine luchtvaart. Beide belsuiten zijn op grond van 
overgangsrecht nog steeds van kracht.

Luchtvaartverkeerzone

Ten behoeve van het vliegverkeer van Groningen Airport Eelde is er een obstakelvrije zone vastgesteld 
en zijn er zones aangegeven waar er beperkingen gelden voor de bouwhoogte van gebouwen en 
bouwwerken. Deze beperkingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De zones die zijn 
aangegeven door het ministerie van verkeer en waterstaat moeten worden gerelateerd aan de 
referentiehoogte van luchthaven Eelde. Deze bedraagt 5,18 +NAP.
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Artikel 6  Algemene ontheffingsregels

In dit artikel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen van 
bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om ontheffingsregels die 
gelden voor alle bestemmingen in het plan. Met deze ontehffingsbepalingen wordt meer flexibiliteit aan 
het plan gegeven. Dit voorkomt dat bij kleine ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan een 
nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is. Bij kleine afwijkingen kan worden volstaan met een 
binnenplanse ontheffing.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

In hoofdstuk 4 zijn twee artikelen opgenomen, het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en 
bebouwing en de slotregel waarin de citeertitel van het bestemmingsplan wordt aangehaald.

Artikel 7 Overgangsrecht

In deze bepaling is vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht.

Artikel 8 Slotregel

Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling omschrijft de titel van het plan.

5.4  Verbeelding

Tot dit bestemmingsplan behoort de verbeelding met nummer NL.IMRO.1730.BPFloraHolland-0301
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Hoofdstuk 6  Inspraak en overleg

Over het ontwerp van dit bestemmingsplan wordt, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht 6 weken ter visie gelegd.

Eventuele zienswijzen zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt.
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan biedt Intervema en FloraHolland de ruimte om uit te breiden. De kosten voor de 
uitbreiding worden gedragen door deze partijen.
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan FloraHolland van de gemeente Tynaarlo.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1730.BPFloraHolland.0301 met de bijbehorende regels.

1.3  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.4  bebouwingspercentage:

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van nader aangewezen gronden. 

1.5  bouwgrens

de grens van een bouwvlak; 

1.6  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.7  bestaand:
1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 

bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens 
een bouwvergunning;

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een ontheffing als bedoeld in 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

1.8  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.9  bloemenveiling

het al dan niet bij een coöperatieve veilingvereniging openbaar bij afslag verkopen van groente, fruit, 
aardappels, en sierteeltprodukten (snijbloemen, planten) door telers (coöperatieleden) aan de 
groothandel, inclusief bijbehorende kantoorfunctie.

1.10  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.  

1.11  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.  
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1.12  bouwvlak:

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

1.13  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.   

1.14  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.    

1.15  peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

2.2  de 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 bouwwerk; 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd

voor de volgende doeleinden:

a. bloemenveiling en aan de bloemenveiling gerelateerde bedrijvigheid;
b. tuinbouwproductie- en distributiebedrijven;
c. nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen;
d. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
e. vlooienmarkten;
f. grootschalige evenementen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen
a. Voor het bouwen van gebouwen geldt dat:

1. de hoogte van de gebouwen niet meer bedraagt dan op de verbeelding is aangeduid;
2. alle gebouwen binnen het bouwvlak worden opgericht;
3. het bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal 100 % bedraagt;
4. het bepaalde in artikel 5 in acht wordt genomen.

b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen geldt dat:
1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

1. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak niet meer dan 12 m 
bedraagt;

2. het bepaalde in artikel 5 in acht wordt genomen.

3.3  Specifieke gebruiksregels
a. Onder de bedrijfsactiviteiten is detailhandel uitsluitend begrepen voorzover deze is aan te merken 

als rechtstreeks voortvloeiend uit de activiteiten van het bedrijf en daaraan ondergeschikt is. 
b. Onder de bedrijfsactiviteiten is detailhandel tevens begrepen voorzover het betreft detailhandel in 

artikelen, welke tentoongesteld worden op beurzen, waaronder begrepen antiek- en vlooienmarkten.
c. Onder de bedrijfsactiviteiten is detailhandel tevens begrepen voorzover het betreft detailhandel in 

planten, bomen en struiken en de daaraan gerelateerde artikelen. 
d. in de bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder niet begrepen;
e. Evenementen als bedoeld in 3.1 onder f. mogen slechts plaatsvinden na besluit van het college van  

Burgemeester en wethouders;
f. Evenementen als bedoeld in 3.1 onder f. mogen maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Antidubbeltelregel

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 5  Algemene aanduidingsregels

5.1  Geluidzone-vliegveld 35-40 Ke

Op gronden aangeduid met geluidzone-vliegveld 35-40 Ke is het oprichten van woningen, andere 
geluidsgevoelige gebouwen en woonwagenstandplaatsen zoals bedoeld in het (vervallen) Besluit 
geluidbelasting Grote Luchtvaart niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor bestaande woningen, 
bestaande andere geluidsgevoelige gebouwen en bestaande woonwagenstandplaatsen.

5.2  Geluidzone-vliegveld 47 Bkl

Op gronden aangeduid met geluidzone-vliegveld 47 Bkl is het oprichten van geluidgevoelige objecten 
zoals bedoeld in het (vervallen) Besluit geluidbelasting Kleine Luchtvaart niet toegestaan. Deze 
beperking geldt niet voor bestaande geluidgevoelige objecten.

5.3  Luchtvaartverkeerzone-1

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, op gronden die zijn 
aangeduid als luchtvaartvaartverkeerzone-1 bedraagt maximaal 10 m.

5.4  Luchtvaartverkeerzone-2

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, op gronden die zijn 
aangeduid als luchtvaartvaartverkeerzone-2 bedraagt maximaal 20 m.

5.5  Luchtvaartverkeerzone-3

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, op gronden die zijn 
aangeduid als luchtvaartvaartverkeerzone-3 bedraagt maximaal 30 m.

5.6  Luchtvaartverkeerzone-4

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, op gronden die zijn 
aangeduid als luchtvaartvaartverkeerzone-3 bedraagt maximaal 40 m.
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Artikel 6  Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:

a. de bij recht in de regels en op de verbeelding gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer 
dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, 
geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot 
niet meer dan 25 meter;

c. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 25 m2 bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt.   
d. Bij de toepassing van de ontheffingsregels wordt het bepaalde in artikel 5 'Algemene 

aanduidingsregels'  in acht genomen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, 
mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

7.2  Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 7.1 voor het vergroten van de 
inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 7.1 met maximaal 10%.

7.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 7.1 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.

7.4  Overgangsrecht gebruik

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

7.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.4, 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.

7.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.4, na het tijdstip van 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.

7.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 7.4 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 8  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan FloraHolland. 
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