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Inleiding
Aanleiding tot het onderzoek dat voor u ligt is de leegstand en de
mogelijkheden voor een herbestemming van het voormalige
raadhuis te Eelde-Paterswolde. Gedacht wordt aan een zorgfunctie
voor een specifieke doelgroep. Voor deze nieuwe functie is
uitbreiding en aanpassing van het bestaande gebouw nodig.
Uitgangspunt is een zorgvuldige planontwikkeling. Hiervoor wordt
door een stedenbouwkundige analyse en een bouwhistorisch
onderzoek van het rijksmonument de inpasbaarheid van een
uitbreiding op deze locatie gewogen. Dit is nodig vanwege de
bescherming van het gebouw met de tuin en de waarden van
directe omgeving.
In deel 1 worden de stedenbouwkundige aspecten onder de loep
genomen, waarbij de ontstaansgeschiedenis kort wordt belicht en
er een beschrijving van de huidige stedenbouwkundige situatie is
gemaakt. Daarbij is tevens gekeken naar de relatie met de directe
omgeving. Dit deel wordt afgesloten met een advies.
Het tweede deel omvat de bouwhistorische verkenning van de
ontstaansgeschiedenis van het gemeentehuis. Op basis van
archiefonderzoek (beeldbank en gemeentelijk bouwarchief)en
bezoek op locatie (op 16 juni 2017) zijn de huidige situatie, de
bouwfases en de waardestelling beschreven en in kaart gebracht.
Er heeft geen destructief onderzoek plaatsgevonden.

Janet Bosma-Heun

November 2017
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Deel 1

STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
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Topografische kaarten via www.topotijdreis.nl ,
geraadpleegd op 10 april 2017.
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Stedenbouwkundige verkenning

1.1 Inleiding
In het artikel van de opening van het raadhuis in de Provinciale
Drentsche en Assercourant staat geschreven dat het raadhuis
gebouwd is in een 80 hectare groot terrein bestemd voor villabouw
waarvan het ‘over enkele jaren een mooi middelpunt zou kunnen
vormen’. Dan zou ook de ‘uitnemende’ plantsoenaanleg tot
uitdrukking komen. Met de grond uit de bouwput en de vijver is
gezorgd voor een ophoging van het bouwterrein.1 Volgens de
tuinarchitect diende ‘het raadhuis vanaf de publieke weg zich zoo
gunstig mogelijk te presenteren. Ik meen daarin met dit onderwerp
wel daarin te zijn geslaagd.’2
In dit hoofdstuk wordt op basis van ontstaansgeschiedenis en een
beschrijving een stedenbouwkundige analyse gemaakt van het
gemeentehuis en de directe omgeving. Vanwege de huidige
ontwikkelingen voor het gemeentehuis wordt op de achterliggende
gebied en de wederopbouwwijk Oranjepolder ingezoomd.
1.2 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis
Eelde-Paterswolde is een dubbeldorp ontstaan uit het esdorp Eelde
en het boerengehucht Paterswolde met een paar buitenplaatsen.
Landschappelijk gezien liggen beide op een zandrug te midden
van uitgestrekte veenmoerassen.
Hoewel de ligging gevoelsmatig onder het dorp Eelde lijkt te vallen
liggen het gemeentehuis en de Oranjepolder geografisch gezien in
GA van Eelde 1811-1997: invent.nr 1227.
Beschrijving, motivering en kostenraming van het terreinontwerp bij het nieuwe
raadhuis voor de gemeente Eelde van J. Vroom, december 1938 in: GA archief van
het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997 invent.nr. 1110.
1
2

het dorp Paterswolde. De grens van het tweelingdorp ligt grofweg
bij de Hortensiaweg en de Burgemeester Tonckensweg.
Oorspronkelijk bestond het gebied tussen Duinerlaan en de Prinses
Beatrixlaan uit veenmoeras en maakte het deel uit van Groote
veen (kaart 1850). Uit de topografische kaart van 1913 blijkt dat het
deel ten noorden van de Duinerlaan in cultuur is gebracht. De
percelen zijn haaks op de wegen ontgonnen.
1.2.1 Voormalig raadhuis gemeente Eelde
In de jaren dertig sprak het bestuur de verwachting uit dat het
aantal inwoners van de gemeente Eelde in de toekomst onder
invloed van de stad Groningen zou groeien. Dit was de aanleiding
tot de keuze voor een nieuw te bouwen raadhuis. Verbouw van het
bestaande gemeentehuis was niet verantwoord omdat de ingreep
te rigoureus en kostbaar zou worden. Stedenbouwkundige
positionering van het raadhuis zou ten opzichte van het bestaande
gemeentehuis in het dorp Eelde meer noordwaarts moeten komen
te liggen.
In 1937 viel de keuze op de locatie aan de betonweg die van de
Hoofdweg te Paterswolde naar De Punt liep. De weg, die werd
aangelegd in 1938, kreeg in 1941, bij het afscheid van Jan Gerard
Legro (1876-1967), de naam Burgemeester J.G. Legroweg.
De architect van het raadhuis is J. Boelens Kzn. (1891-1965) uit Assen
in samenwerking met gemeentearchitect H. Hofstee (1888-1959). Zij
ontwierpen een gebouw in een traditionele stijl. In 1938 werd de
bouw aanbesteed. In 1939 werd het officieel geopend en in gebruik
genomen.
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Tuin- en landschapsarchitect J. Vroom jr. (1893-1953) te Glimmen
maakte een ontwerp voor de tuin waarbij een waterpartij zoals in
het plan ontworpen in meerdere opzichten gewenst was.3
In 1981 werd het adres Burgemeester J.G. Legroweg 14 gewijzigd in
Prinses Irenelaan 1a nadat door de verbouw van 1980 het
gemeentehuis aan de achterzijde een entree had gekregen.

Ontwerptekening J. Vroom jr
GA kaartenverzameling Tynaarlo 1811-heden
mapnr. XVIII

Beschrijving, motivering en kostenraming van het terreinontwerp bij het nieuwe
raadhuis voor de gemeente Eelde van J. Vroom, december 1938 in: GA archief van
het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997 invent.nr. 1110.
3
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Kadasterkaart D 531 d.j.1955

Uitsnede kadasterkaart D 486d.j.1940

Uitsnede kadasterkaart D 534 1957
Uitsnede kadasterkaart D 552 1960
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1.2.2 Oranjepolder
Na de Tweede Wereldoorlog maakt de gemeente Eelde een
uitbreidingsplan voor haar gemeentelijk grondgebied. Het eerst
ontwerp van het uitbreidingsplan van Eelde-Paterswolde wordt in
1947 gemaakt door Bureau voor Architectuur en Stedenbouw Ir. P.
van Loo b.i. en S. van der Mei te Groningen. Herzieningen van het
plan in hoofdzaak en het plan in onderdelen volgen in 1953, 1955
en 1960.

buitenste lanen vormden de begrenzing ten zuiden (Duinerlaan) en
ten noorden (Prinses Beatrixlaan). De begrenzing in het oosten
vormde de Vosbergerlaan en de westelijke kant de Burgemeester
J.G. Legroweg. De middelste weg Oranjelaan ligt ongeveer in het
midden tussen beide buitenste lanen. Deze middelste laan was als
hoofdader gedacht waar omheen op een bepaalde wijze de
bebouwing werd gegroepeerd. In westelijke richting takt deze weg
aan op de Burgemeester J.G. Legroweg en het dorp.

Een van de onderdelen is het plan voor woningen op het nog lege
terrein achter het gemeentehuis. Vanwege de huisvesting van
stafpersoneel van de, in aanbouw zijnde, Rijksluchtvaartschool (RLS)
vatte de gemeente het plan op om in eigen beheer de woningen
te bouwen.4 De aanbesteding gaat over 31 huurwoningen voor
instructeurs en de commandant van de RLS.
In de opzet van het stedenbouwkundig plan voor het terrein is
rekening gehouden met een ‘oorspronkelijk karakteristiek gegeven’
van rechte lanen die vanuit het dorp Eelde/Paterswolde richting
Vosbergen liepen.5 Deze lanen, het Paardepad (nu Oranjelaan) en
Veenweg (Prinses Beatrixlaan), waren in oude toestand aanwezig
hoewel ze wel werden doorsneden door de betonweg (nu
Burgemeester J.G. Legroweg).

De gemeente kwam terug van het eerdere plan van een geringe
bebouwingsdichtheid met ruime achtertuinen vanwege
veranderde maatschappelijke en economische omstandigheden.
In de nieuwe opzet was, naast individuele woningen, de
mogelijkheid opgenomen om uniforme woningen te bouwen.
Aan de oostzijde (Mevrouw Bahler Boermalaan en Vosbergerlaan) is
‘tegen een pas aangeplant bos op een beweeglijke wijze de
bebouwing ontworpen’. Het plan gaf ruimte aan dubbele en
enkele eengezinswoningen waarmee door verschillen in
bouwhoogte naar een levendig bebouwingsbeeld zou worden
gestreefd. Tot slot zouden alle voortuinen tot het openbaar groen
behoren en er waren garages in opgenomen. De eerste woningen
in de wijk bouwde men in 1957. In 1960 waren de meeste woningen
gebouwd.

Men was de mening toegedaan de oorspronkelijke karakteristiek,
voor zover mogelijk, te behouden. De lanen waren niet in eerste
instantie geschikt om erlangs te bouwen. Ze moesten veel meer
beschouwd worden als een structurerend gegeven. De twee

De wegen Koningin Julianalaan en Prins Bernhardlaan zorgen voor
de ovale structuur. Naast de nieuwe hoofdader Oranjelaan, die de
verbinding zou vormen met de rest van het dorp, werd de Prinses
Irenelaan gezien als ‘bestaande uitweg langs het gemeentehuis’.

Brief van B en W van de gemeente Eelde aan de provincie d.d. 12 maart 1955.
Toelichting op het schetsplan van Bureau voor Architectuur en Stedenbouw Ir. P.
van Loo b.i. en S. van der Mei, maart 1954 in: GA archief van het gemeentebestuur
van Eelde 1811-1997 invent.nr. 615.

Na een periode van de werktitel ‘wijk nabij het gemeentehuis’
stelde de raad in 1955 de straatnamen voor de nieuwe wijk vast. In
de volksmond noemde men de wijk Oranjewijk of Oranjepolder.

4
5
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Het terrein waarop de wijk werd aangelegd lag hoger en had een
hogere grondwaterstand waardoor ‘dit plan zodanig werd
geprojecteerd dat als het ware een polder’ ontstond. Het terrein
werd rondom afgesloten met een afwateringssloot met een
aansluiting op de vijver van het gemeentehuis.6
In het plan werd het gemeentehuis behandeld als een ‘op zich
staand geval’. Voor de ruimte achter (ten oosten van) het
gemeentehuis werd in het plan een mogelijkheid voor openbare
bebouwing opgenomen.7 Volgens de Provinciale Planologische
Dienst (PPD) was ‘voor een openbaar of bijzonder gebouwtje wel
plaats nabij het gemeentehuis’.8 Deze ruimte was dus niet bedoeld
om een open ruimte te blijven. Op tijdelijke plaatsing van
units/noodkantoren van 1995 tot 2006 na, is het tot nu toe
onbebouwd en een groenstrook gebleven.9

Eelder gemeentehuis met op de achtergrond Oranjepolder ,
uit C. Schaafsma, red, Uit Eelde’s jongste eeuw, verandering in
veelvoud 1999, p.50.

GA archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997 inventarisnummer 704.
Toelichting op het schetsplan van Bureau voor Architectuur en Stedenbouw Ir. P.
van Loo b.i. en S. van der Mei, maart 1954 in: GA archief van het gemeentebestuur
van Eelde 1811-1997 inventarisnummer 615.
8 Brief Provinciale Planologische Dienst d.d. 19 mei 1954 aan B en W van de
gemeente Eelde.
9 GA archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997 inventarisnummer 3075.
6
7
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Uitsnede Luchtfoto uit 1950, uit C. Schaafsma, red,
Uit Eelde’s jongste eeuw, verandering in veelvoud
1999, p.66.

Uitsneden van het Plan op onderdelen EeldePaterswolde (Plan van Uitbreiding van de
gemeente Eelde), 1960.
GA kaartenverzameling Tynaarlo 1811-heden
mapnr. XVI.
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1.3 Cultuurhistorische waarden
Van belang voor het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden
zijn de cultuurhistorische waarden van een gebouw of een gebied:
het gemeentehuis is rijksmonument, Oranjepolder is opgenomen op
de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Tynaarlo.
1.3.1 Rijksmonument
In de loop van de tijd is het voormalige raadhuis meerdere keren
aangepast. In 1994 werd het door de rijksoverheid aangewezen als
rijksmonument. Hieronder valt ook de tuinaanleg. Een beschermd
gebouw wil niet per definitie zeggen dat er geen veranderingen
mogelijk zijn. Wel zal men bij ontwikkeling of aanpassing uit moeten
gaan van de monumentwaarden van het gebouw. Deze waarden
zijn beschreven in deel 2 hoofdstuk 5.

waarderingskaart als een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde.
Oranjepolder in Eelde (gebouwd vanwege het vliegveld Eelde en de
luchtvaartschool) en de naoorlogse wijk op de es met de bomenweide
aan de westkant van Vries ( opgenomen in de canon van de Nederlandse
landschappen 2008) zijn andere voorbeelden voor een inventarisatie en
waardering.10

De beleidsregel, die de gemeente Tynaarlo op de beleidskaart
heeft opgenomen, luidt kort gezegd: Inventariseren, waarderen en
borging in bestemmingsplan.11
Voor gebieden met zeer hoge waarden heeft de gemeente
omschreven hoe omgegaan dient te worden met cultuurhistorie:
Bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar behoud en/of inpassing, borging
door middel van dubbelbestemming (‘waarde cultuurhistorie’) in
bestemmingsplannen. 12

1.3.2 Uitbreidingswijk
De geschiedenis van de totstandkoming van de wijk is voor de
gemeente Tynaarlo aanleiding geweest Oranjepolder op te nemen
op de Cultuurhistorische waardenkaart(CHWK) van de Structuurvisie
Cultuurhistorie Tynaarlo 2014-2024. De komst van de
Rijksluchtvaartschool(RLS) heeft er voor gezorgd dat in de
gemeente Eelde extra woningen nodig waren. Ook Nieuwe Akkers
werd gebouwd voor nieuw te vestigen medewerkers. Beide wijken
en de RLS zijn gekoppeld aan het grotere verhaal van het vliegveld
dat op haar beurt een stempel heeft gedrukt op de geschiedenis
en de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.
De structuurvisie geeft het volgende aan onder het speerpunt
Wederopbouwperiode:
In de naoorlogse periode waren uitbreidingswijken (o.a. in het kader van
forensisme) een belangrijke en ingrijpende factor als het gaat om ruimtelijke
veranderingen. Een inventarisatie en waardering levert inzicht in het belang
van deze periode op. Nieuwe Akkers is geselecteerd en opgenomen op de

Uitsnede uit kaart 2 van de CHWK,
Hvb = Voormalig veen, nu bebouwd
gebied.

Uitsnede uit kaart 4 van de CHWK.
Het gebied met de roze kleur heeft een
hoge waarde.

Bron: Structuurvisie Cultuurhistorie Tynaarlo 2014-2024, p. 36.
Structuurvisie Cultuurhistorie Tynaarlo 2014-2024, beleidskaart 6.
12 Structuurvisie Cultuurhistorie Tynaarlo 2014-2024, deel A en B, p.9.
10
11
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Oranjepolder heeft een hoge waardering op de CHWK. Op deze
wijze gaat een signalerend effect uit van deze aanduiding als
cultuurhistorisch waardevol gebied. Een omschrijving van de
ruimtelijke kenmerken en waarden is in de CHWK niet opgenomen.

Plan van uitbreiding van de Gemeente Eelde, bebouwing
nabij het gemeentehuis, herziening 1954.
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Stedenbouwkundige beschrijving
Ten opzichte van de lintbebouwing aan de Burgemeester J.G.
Legroweg bevindt het gemeentehuis een flink stuk vanaf de weg.
Het staat op een ruime, min of meer vierkante kavel en is met zijn
entrees in alle vier de gevels alzijdig te noemen en door de locatie
op de kavel, als vrijstaand te ervaren en rondom te benaderen.
Aan de, naar het westen georiënteerde, voorzijde bevindt zich de,
door tuinarchitect Vroom ontworpen, tuin met vijver en oprijlaan. De
oprijlaan ligt aan de hoofdentree en takt aan op de en de Prinses
Beatrixlaan. De tuinaanleg is duidelijk herkenbaar en versterkt de
presentatie van het gebouw. Door de brede kavel en de
tuinaanleg is het gebouw goed te zien vanaf de openbare weg en
doet het ruim aan. De, door de tuinarchitect bedoelde,
weerspiegeling van het gebouw in de vijver is nu niet aanwezig
door het dichtgegroeide wateroppervlak.
Er is geen zicht op de achtergelegen woonwijk. Aan de zuidzijde
wordt het zicht onttrokken door hoog opgaand groen. De
achterzijde/oostzijde van het gemeentehuis grenst aan de Prinses
Irenelaan. Hier bevindt zich de achterentree. Deze straat staat
haaks op de Prinses Beatrixlaan en loopt evenwijdig aan de
achterzijde van het gemeentehuis. Tevens vormt het de afscheiding
met het onbebouwde groene perceel. De tuin aan de achterzijde
tussen het gebouw en de laan maakt nu geen deel (meer) uit van
het tuinplan. De overgangen van private naar openbare ruimte zijn,
zeker aan de noord-, oost- en westzijde, helder en duidelijk te
herkennen.
Aan de zuidoost zijde van het gemeentehuis ligt de ruim opgezette
wijk Oranjepolder met haar ringvormige structuur gesitueerd tussen
landgoed Vosbergen, met de Vosbergerlaan, en de lintbebouwing
aan de Burgemeester J.G. Legroweg. Gebiedsontsluiting richting
het dorp verloopt via de Oranjelaan die aansluit op beide

genoemde wegen. Secundaire ontsluiting van de wijk vindt plaats
via de Prinses Irenelaan en de Prinses Beatrixlaan.
Door de ligging achter lintbebouwing (west), groenstroken
(zuid/Duinerlaan en oost) en door een, op de wegenstructuur
georiënteerde bebouwing met een buitenschil van vrijstaande
woningen, is er een stedenbouwkundige samenhang en heeft de
wijk een besloten karakter.
De, in hoofdvorm en (kap)oriëntatie afwisselende, bebouwing
bestaat voornamelijk uit herkenbare wederopbouwarchitectuur van
vrijstaande en dubbele woningen met een kap en een garage. De
begrenzing met de openbare ruimte wordt gevormd door een
voortuin. De openbare ruimte wordt gevormd door een straatprofiel
van klinkerbestrating met aan weerszijden stroken gazon met
bomen en een trottoir in de Oranjelaan. Het profiel van de Prins
Bernardlaan en de Koningin Julianalaan zijn deels voorzien van
trottoirs met hier en daar een openbare parkeerstrook. Voor een
deel grenzen hier de tuinen direct aan de straat. Dit laatste is ook
het geval bij een deel van de Prinses Irenelaan.
De verbinding tussen het gemeentehuis en de wijk wordt gevormd
door infrastructuur, de Prinses Irenelaan die de wijk in gaat en
doorloopt tot aan de Oranjelaan. Ongeveer halverwege takt de
Prins Bernardlaan hierop loodrecht aan. Deze hoek omsluit de
onbebouwde groenstrook. De onbebouwde groenstrook vormt een
open ruimte tussen gemeentehuis en woonhuizen. Tussen deze
groene kavel en de Prinses Beatrixlaan bevindt zich een trottoir en
een gazonstrook.
Vanuit historisch-stedenbouwkundig oogpunt gezien maakt het
gemeentehuis geen deel uit van de ontwikkeling van de
Oranjepolder. Ruimtelijk gezien is de onbebouwde groene kavel
een open, onbenoemde en niet ingerichte ruimte (gebleven).
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Luchtfoto via www.googl.nl/maps, geraadpleegd op 15 april 2017. Het
voormalige gemeentehuis ligt linksboven.

ArchTime 14 november 2017 pag. 16

3

Advies stedenbouw
Om de relatie tussen het voormalige gemeentehuis en de
Oranjepolder te begrijpen is een historische terugblik en een
beschrijving van de huidige stedenbouwkundige situatie gemaakt.
In de jaren vijftig kreeg het gemeentehuis aan de achterzijde
gezelschap van een wederopbouwwijk. Ook deze wijk heeft een
zelfstandige plek verworven in de geschiedenis van en in het dorp
Eelde-Paterswolde. De verbinding achter het gemeentehuis, Prinses
Irenelaan, ontstond pas in 1955 tijdens de aanleg van de wegen
voor de achtergelegen woonwijk. Deze weg was niet bedoeld als
hoofdontsluiting. De onbebouwde groenstrook is een fysieke
scheiding tussen gebouw en wijk, maar werd destijds wel gezien als
een te bebouwen kavel.
3.1 Rijksmonument
Het voormalige raadhuis is als rijksmonument één samenhangend
ensemble van gebouw en tuin. Historisch gezien is de locatiekeuze
en de ontstaansgeschiedenis van het raadhuis een autonome
ontwikkeling met als doel een representatief gebouw
rekeninghoudend met de groei van de gemeente Eelde. Ten tijde
van de bouw van het gemeentehuis in 1938 was van een
stedenbouwkundig ontwerpplan voor de Oranjepolder nog geen
sprake. Het gemeentehuis is wel geprojecteerd maar niet
geïntegreerd in het uitbreidingsplan op onderdelen(1960) en werd
gezien als een op zich staand geval.
Gezien het voorgaande luidt het advies:
o

Een nieuwe functie is te verkiezen boven leegstand, biedt
kansen en geeft een nieuwe toekomst aan het

rijksmonument. Het draagt bij aan het behoud en zorgt
ervoor dat het gebouw in goede conditie blijft.
o

Een nieuwe functie brengt ruimtelijke aanpassingen met zich
mee. Een uitbreiding op het terrein achter het gemeentehuis
is denkbaar en laat gebouw en tuin ongemoeid.

o

Een uitbreiding dient kwaliteit toe te voegen aan zowel
rijksmonument als omgeving door een zorgvuldige inpassing
en vormgeving.

o

Nieuwbouw zal in een bepaalde mate ondergeschikt
moeten zijn aan het monument zodat het zijn solitaire
afleesbaarheid behoud. Ook dient aan de (waardevolle)
alzijdigheid van het gebouw tegemoet te worden
gekomen.

o

Een nieuwe functie brengt aanpassingen aan het exterieur
en interieur met zich mee. Met de monumentale status en
de architectuur dient men rekening te houden.

o

De bestaande situatie is uitgangspunt en behoud van
(onderdelen met) monumentwaarden staat voorop.

3.2 Oranjepolder
Oranjepolder maakt deel uit van de cultuurhistorie van EeldePaterswolde door de komst van de Rijksluchtvaartschool en de te
huisvesten personeelsleden als onderdeel van de geschiedenis van
het vliegveld. Oranjepolder is ontwikkeld volgens het
stedenbouwkundige plan uit 1954. In de stedenbouwkundige uitleg
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(Plan van uitbreiding) had men de oorspronkelijke karakteristiek van
de geomorfologische structuur van wegen geïntegreerd. Het
stedenbouwkundig totaalontwerp voor de ontwikkeling van een
wederopbouwwijk met dubbele en enkele eengezinswoningen, was
uitgewerkt in een min of meer ovale structuur van wegen,
waarlangs de bebouwing is gegroepeerd, en een inrichting van de
openbare ruimte met bomen, groenstroken, klinkerbestrating en
voetpaden. Het stedenbouwkundige ontwerp maakte gebruik van
het pas aangeplante bos en met bebouwing in een verspringende
rooilijn.
Gezien het voorgaande luidt het advies:
o

In zowel ruimtelijk als maatschappelijk opzicht is een nieuwe
functie voor het gebouw, de wijk en het dorp van belang.

o

Een nieuwe functie brengt ruimtelijke aanpassingen met zich
mee. Met de cultuurhistorische waardering en de ruimtelijke
kenmerken en karakteristieken van de wijk moet rekening
worden gehouden. Bij een uitbreiding is aandacht voor,
onder meer, de (menselijke) schaal, bouwhoogte, de
architectuur en de ruimtelijke inpassing van de toevoeging.

o

Een uitbreiding aan de achterzijde van het gemeentehuis
biedt een mogelijkheid om de resterende openbare
(onbebouwde) ruimte te verbeteren door deze te integreren
in het ontwerp en passend bij de omgeving van het
gemeentehuis en Oranjepolder in te richten. Denkbaar is
een parkachtige inrichting die aansluit of voortborduurt op
het ontwerp van tuinarchitect Vroom.
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Deel 2

BOUWHISTORISCHE VERKENNING
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Algemene objectgegevens
Status
Monumentnummer
Inschrijving register
Kadaster deel/
Gemeente
X-Y coördinaten

Rijksmonument
468726
19-01-1994
Eelde D 4833
Tynaarlo
234094-573720

Redengevende omschrijving
Inleiding
GEMEENTEHUIS gebouwd in 1938-1939 in een typerende Interbellumstijl naar ontwerp van J. Boelens Kzn. uit Assen (in samenwerking met
gemeentearchitect H. Hofstee). Tuinaanleg naar ontwerp van J.
Vroom uit De Punt. Glas in lood ramen in het trappenhuis,
gesigneerd door J. Wykmans en vervaardigd door het atelier N.E.G.
(Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij) te Groningen. De
opening vond plaats op vrijdag 8 juni 1939 (gevelsteen in portaal
van de conciërgewoning). In het muurtje van het bordes is een
gevelsteen aangebracht met: "Ingezetenen der gemeente Eelde
hebben de klok in het Raadhuis laten aanbrengen, als blijk van
waardering voor hetgeen burgemeester J.G. Legro in het belang
van de gemeente heeft verricht." In 1980 werd het gemeentehuis
verbouwd waarbij de conciërgewoning ingericht werd tot kantoor
en aan de achterzijde een uitbreiding van het gebouw werd
gemaakt in een bijpassende stijl.

(steenfabriek Belvedere Maastricht) en gedekt door een met
zwartgeglazuurde romaanse pannen belegd, samengesteld
schilddak met dito zadeldak boven het hoogste deel; uitkragende
gootlijsten; slanke opengewerkte dakruiter met inzwenkende
vierzijdige spits (koper). De gevels geleed door zwaar uitgevoerd
kozijnhout met oorspronkelijke kalf- en roedeverdeling; deels met
luiken; boogtrommels. Het representatieve gedeelte met een naar
de straat gekeerde topgevel met bordes met borstwering, portaal
van Bentheimer zandsteen met bloksgewijze opbouw overgaand in
de onderbouwing van het daarboven gelegen balkon met
smeedijzeren sierhek; dubbele openslaande bordesdeuren,
geflankeerd door met azuurblauwe tegels beklede halfkolommen,
geven toegang tot het bordes; ontlastingsbogen met sluitsteen en
siermetselwerk boven de verdiepingsvensters in de topgevel; in de
top een uurwerk; zadeldak met overstek. De noordelijke zijingang
heeft een rondboogvormige deur; met daarboven twee smalle en
hoogopgaande glas in lood ramen (trappenhuis naar de publieke
tribune). Links van de entree een gedeelte onder lessenaardak
waarin eveneens een deur ('ingang fractiekamers') met bovenlicht.
De langgerekte, sprongsgewijs gelede zijvleugel met schilddak
heeft een vergelijkbare opbouw; het portaal naar de voormalige
conciërgewoning heeft een kolom met azuurblauwe
tegelbekleding en een voluut van Bentheimer zandsteen;
gevelsteen in de zijmuur.

Omschrijving
Overwegend evenwijdig aan de weg gelegen, langgerekte en
vrijstaande samengestelde bouwvorm, bestaande uit deels twee
bouwlagen, opgetrokken in paarse en gele Limburger klinker

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang de ontvangsthal en het
trappenhuis met roomkleurig Belgisch marmer (comblancien)
afgezet met een zwarte rand. Het gebrandschilderde glas in lood
raam is in drie delen opgesplitst. Het rechter deel beeldt het
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vliegwezen uit; het middelste deel de tuinbouw bekroond door het
gemeentewapen en het linker deel de zeil- en zwemsport. In de
centrale gang in de zijvleugel stalen deuren en kozijnen; loketten
van zwart marmer; blauw geglazuurde tegels afgezet met zwarte
rand en kleine rode vierkanten.
De TUINAANLEG die het monumentale karakter van het
gemeentehuis versterkt, omvat beplanting van verschillende soort,
een royale vijver, een enigszins glooiend gazon met een bloemperk.
In de nabijheid van het representatieve deel ligt de bij het
oorspronkelijke ontwerp behorende parkeerplaats die is afgezet
met een muur van gesinterde baksteen en een beplanting van o.a.
leilinden.
Waardering
Gemeentehuis, waardevolle interieuronderdelen en bijbehorende
tuinaanleg zijn van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch,
typologisch, stedenbouwkundig belang alsook van belang
vanwege gaafheid (met uitzondering van de overigens niet storend
uitgevoerde achterzijde).
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Voorgevel hoofdgebouw west, 1ste
verdieping: balkon en topgevel met
uurwerk.

De, in de trapgevel van het bordes
aangebrachte, steen met tekst over
de schenking van het uurwerk.
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4

Bouwhistorische analyse

4.1 Inleiding
Deze bouwhistorische beschrijving en bouwfasering wijken qua
opzet af van de gebruikelijke opbouw van een bouwhistorische
verkenning omdat beide in een hoofdstuk behandeld. De tuin blijft
buiten beschouwing.
4.2 Raadhuis
Voordat het raadhuis het adres Prinses Irenelaan 1a kreeg was het
adres Burgemeester J.G. Legroweg 14. Het adres is veranderd na de
verbouw in 1980, toen het gemeentehuis een entree had gekregen
aan de Prinses Irenelaan.
4.2.1 Architect, tuinarchitect en kunstenaars
De architect van het raadhuis is J. Boelens Kzn. (1891-1965) uit
Assen. Voor dit gemeentehuis werkte hij samen met
gemeentearchitect H. Hofstee (1888-1959).
Jans Boelens was de oprichter van architectenbureau Boelens te
Assen. Hij werd bekend met ontwerpen voor gemeentehuizen,
boerderijen en fabrieken. Hij had een reputatie op het gebied van
restauratiewerkzaamheden aan Drentse kerken. Andere gebouwen
van zijn hand waren onder meer de raadhuizen van Diever 1954 en
Westerbork 1927, en de zuivelfabriek te Bunne 1936.13
De tuin is een ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect J.
Vroom jr. (1893-1953) te Glimmen. Vroom was de vierde generatie in
een familie van tuinarchitecten. Hij verwierf bekendheid door zijn
ontwerpen en aanleg van tuinen voor psychiatrische instellingen.14

13
14

www.hetnieuweinstituut.nl
www.wikipedia.nl

De glas in lood ramen in het trappenhuis zijn ontworpen en
gesigneerd door J. Wykmans (1905-1961) en vervaardigd door het
atelier N.E.G. (Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij) te
Groningen.
In de hal bevindt zich een wandschildering uit 1946 van Johan
Dijkstra (1896-1987) ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit
Eelde. Dijkstra was samen met Jan Altink oprichter in 1918 van het
Groninger kunstenaarskring De Ploeg en geldt als een van de
belangrijkste Groninger kunstenaars van de 20ste eeuw.15 Dijkstra
schilderde, onder meer, in 1936 wandschilderingen in het stadhuis
van Groningen.
4.3 Ligging
Het raadhuis van de voormalige gemeente Eelde heeft een
prominente plek gekregen in een gebied dat tijdens de bouw
grotendeels nog onbebouwd was. Door zijn langgerekte
bouwvorm die evenwijdig ligt aan de Burgemeester J.G. Legroweg,
neemt het een statige plek in aan de doorgaande weg. Ondanks
de naoorlogse bebouwing in de wijk en langs de weg heeft het
raadhuis zijn autonomie behouden. Dit is mede te danken aan de
terug liggende positie op de kavel en de zorgvuldig ontworpen tuin
met vijver en oprijlaan aan de voorzijde.
Het raadhuis staat ongeveer midden op de kavel. Aan de
noordzijde wordt de kavel begrensd door de Prinses Beatrixlaan. Ten
zijden ligt het wederopbouwwijkje Oranjepolder. De ruimte aan de
achterzijde (oost) is ondiep en grenst aan de Prinses Irenelaan. Hier
bevindt zich tussen de eerste bebouwing van Oranjepolder en de
Prinses Irenelaan een onbebouwde groene ruimte.
15

www.wikipedia.nl
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Metselwerk in gele en paarse Limburger steen.

Vensters en luiken (voorgevel)

Onbebouwde ruimte tussen gemeentehuis en bebouwing Oranjepolder.

Entrée voorgevel
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4.4. Exterieur- & interieurbeschrijving
In het boek Monumenten in Nederland, Drenthe noemt schrijver
Ronald Stenvert het ontwerp van het raadhuis traditionalistisch.16 De
bouwstijl die Traditionalisme wordt genoemd houdt in dat vormen
en waarden uit het verleden opnieuw geïnterpreteerd en verwerkt
werden. Als reactie op de moderne architectuur van het
Functionalisme, een bouwstijl met platte daken, ontwierp men in
baksteenbouw en hoogopgaande kappen.17
Men achtte de bouwstijl zeer geschikt voor monumentale
opdrachten, met begrippen als waardigheid, gezag en eerbied,
zoals raadhuizen, kerken, klooster, sanatoria en musea. Kenmerken
van deze bouwstijl zijn de geslotenheid van baksteengevels,
hoogopgaande pannen zadeldaken met kleine overstekken en
traditionele hoofdvormen.18 Architecten die ontwierpen in deze stijl
gebruikten bij voorkeur natuurlijke materialen, zoals baksteen, hout,
metaal, (natuur)steen.19
4.4.1 Exterieur
Bouwmassa
Het gemeentehuis heeft een samengestelde plattegrond van een
langgerekte, verspringende en vrijstaande bouwvorm, deels
bestaand uit twee bouwlagen op een gemetselde plint (trasraam)
en met gemetselde gevels onder een samengesteld dak met een
dakkapel. Er zijn twee kelders aanwezig. Het hoofdgebouw heeft
een zadeldak met een slanke opengewerkte dakruiter met
inzwenkende vierzijdige spits van koper. De zijvleugel heeft deels
een zadeldak. Bij de voormalige conciërgewoning gaat deze over

R. Stenvert, ea., Monumenten in Nederland, Drenthe, Zwolle 2001, p. 106.
R. Blijdenstijn & R. Stenvert, Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, p.149.
18 Ibidem, p. 152.
19 Ibidem, p. 154.

in een samengesteld schilddak met wolfseinden en uitkragende
gootlijsten.
Gevels algemeen
De gevels zijn opgetrokken in paarse en gele Limburger klinker
(steenfabriek Belvedere Maastricht) in klezoorverband.
De gevelgeleding bestaat uit zwaar uitgevoerd kozijnhout met
oorspronkelijke kalf- en roedeverdeling deels voorzien van luiken. De
luiken zijn nog aanwezig.
Van de meeste vensters zijn de onderste ramen gewijzigd en
voorzien van aluminium schuiframen met dubbel glas. De
bovenramen en de vensters van de voormalige raadzaal zijn aan
de binnenzijde voorzien van achterzetbeglazing.20 De oostelijke
dakkapel van de conciërgewoning is met geprofileerde roeden en
enkel glas nog in tact.21 De roeden van de dakkapel aan de
voorzijde zijn vervangen door hardhout en isolatieglas. De vensters
in de achtergevel (oost) hebben veelal dubbel glas met roeden
tussen de glasruiten (schijnroeden of Schweizer Kreuz).22
De buitendeuren zijn alle van teakhout en origineel. De hoofdentree
van de voormalige conciërgewoning is geschilderd in de blauwe
kleur. Dit was oorspronkelijk ook een gelakte deur. De deur naar de
tuin aan de zuidzijde is verwijderd en na de verbouw hergebruikt in
de oostgevel.
Voorgevel, westzijde
Het hoofdgebouw heeft een naar de straat gekeerde topgevel. In
de geveltop is een ingemetselde uurwerk te zien. Deze elektrische

16
17

Roedeverdeling westgevel hoofdgebouw BG 4 x (1+2) en verdieping 3 x (1+2).
dakkapel 3 x 2.
22Roedeverdeling achtergevel BG 4 x 2 en verdieping 3 x (1+2).
20

21Roedeverdeling

ArchTime 14 november 2017 pag. 25

Portaal bode (voorgevel).
Overzicht noordelijke zijgevel met links de garage.

Overzicht zuidgevel met gewijzigde entree.

Dichtgemetselde garage.
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klok is een geschenk van de inwoners van de gemeente Eelde als
blijk van waardering voor het werk van burgemeester J.G. Legro. 23
Boven de verdiepingsvensters in de topgevel bevinden zich
ontlastingsbogen met een sluitsteen en siermetselwerk.
De dubbele openslaande bordesdeuren worden geflankeerd door,
met azuurblauwe tegels beklede, halfkolommen. Het balkon met
smeedijzeren sierhek rust op een bloksgewijze opbouw van
Bentheimer zandsteen die overgaat in de deuromlijsting en het
portaal dat met de originele dubbele deuren de entree vormt.
Hiervoor ligt een bordes met borstwering en een hardstenen stoep
van vijf treden. In de borstwering bevindt zich de steen met het
opschrift van de schenking.
In de voorgevel van de langgerekte vleugel vormen de vensters
een ritmische gevelindeling. Vier vensters op de begane grond met
op de verdieping, paarsgewijs, acht vensters. Onder het schuine
deel van de kap bevindt zich de ingang voor de bode. Een
boogvormige portiek, een zuil met azuurblauwe tegels met een
Bentheimer zandstenen voluut en een stoep van bruine en crème
tegels in dambordpatroon, die (vermoedelijk) geheel origineel is.
Het deurrooster lijkt ingehakt, wellicht later toegevoegd. Ook hier
bevindt zich een originele boogvormige geverniste deur.
In de borstwering van de portiek is de gevelsteen van de officiële
opening van het gebouw ingemetseld. Naast de portiek springt de
gevel terug. Dit deel is eenlaags met twee vensters.
Hierna verspringt de gevel nog een keer. Hier bevinden zich een
venster met luiken. Het ronde venster en een klein smal
(toilet)venster maakten deel uit van de conciërgewoning.

23

Zijgevel, noordzijde
De noordelijke zijingang heeft een rondboogvormige deur met een
natuurstenen stoep van vier treden en een gemetselde muur met
leuning, daarboven twee smalle en hoogopgaande glas in lood
ramen (trappenhuis naar de publieke tribune).
Rechts bevinden zich twee vensters op de begane grond
(burgemeesterskamer). Op de verdieping vier vensters (raadzaal).
Links van de entree, naast de voormalige garage, bevindt zich in
een gedeelte onder een lessenaardak een deur (politiebureau)
met bovenlicht. Hierboven bevinden zich drie vensters.
De voormalige garage is verbouwd in 1980 en 1994. Allereerst
verdwenen de openslaande garagedeuren en kwam er een kleine
uitbouw met een kanteldeur. De gebruikte baksteen wijkt iets af en
de bouwnaad laat zien dat de beide geveltjes met trasraam tegen
de bestaande achtergevel zijn gemetseld. In 1994 is de kanteldeur
verwijderd en de opening dichtgezet met een lichtere gele
baksteen zonder trasraam.
Zijgevel, zuid
In deze gevel bevond zich de entree van de voormalige
conciërgewoning. De indeling is, op de verwijderde deur na
oorspronkelijk. De rondboogopening is opgevuld met een
borstwering van houten kraaldelen en glas. Het grote venster en het
venster in de topgevel zijn origineel. De goothoogte is links lager
dan rechts. De zijgevel rechts is van origineel metselwerk op het
laatste deel na. Hier is de overgang naar het bouwdeel uit 1980
goed te zien aan het gebruik van een iets lichtere gele steen. Beide
vensters in dit deel zijn uit 1980. De terrasdeuren bevinden zich op
de originele plek maar zijn wel vervangen.

Stenvert, Zwolle 2001, p. 107.
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Overzicht oostgevel met entree aan de Prinses Irenelaan.

Rechts het nieuwe venster. Tussen het linker venster en het kleine
venster bevindt zich de bouwspoor.

De archiefkelder uit 1980.

Detail van de bouwspoor.

De kelder in de voormalige
conciërgewoning.
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Achtergevel, oostzijde
Deze gevel is grotendeels verbouwd in 1980. Het middelste deel is
naar voren uitgebouwd en voorzien van een entree met een
zadeldak en een verdieping met een platdak. Aan de linkerzijde
bevindt zich het uitgebouwde deel met de hergebruikte
rondboogdeur uit de zuidelijke gevel. De hoofdentree bestaat uit
automatische aluminium schuifdeuren met een topgevel van
houten delen voorzien van een logo en de naam ‘Huys Legro’.
Aan de rechterzijde is de bouwspoor van de aanbouw in het
metselwerk goed te zien waarbij de dakvoet van het dakvlak aan
de achterzijde op de onderkant van de glas in loodramen van het
hoofdgebouw. Hierdoor zijn deze ramen deels aan het zicht
onttrokken. Het venster in de garage is eveneens aangepast.
In de topgevel van het hoofdbouwdeel bevindt zich een rond
venster met roedekruis.
4.4.2 Constructie
Kelder
De kelder bevindt zich in de voormalige conciërgewoning. Hier
bevond zich de verwarmingsinstallatie, deze is vervangen. De
huidige grote betonnen archiefkelder stamt uit 1980.
Draagconstructie
De fundering is niet waargenomen, maar uitgaande van de
bouwtekening is gebruik gemaakt van gewapend beton. Verder
bestaat de draagconstructie uit dragende muren en enkelvoudige
balklagen in het oudste deel (zie bouwtekening). Voor de aanbouw
zijn betonvloeren toegepast.

Kapconstructie en dakbedekking
De zolder is bereikbaar via een steektrap op de verdieping. Beide
zolders staan met elkaar in verbinding. De zadeldaken bestaan uit
een grenen gordingenkap van spanten met dubbele trekbalken
met een hangstijl/makelaar. De spantbenen worden ondersteund
door standvinken op een slof. Op de spanten rusten de gordingen.
In het hoofdbouwdeel zijn tussen de spanten schoren aangebracht.
Het dakbeschot is nog grotendeel van houten delen. Op de zolders
bevindt de zich een modern en qua omvang aanzienlijk
luchtverwarmingssysteem. De dakruiter staat op de oorspronkelijke
houten constructie.
De kap is gedekt met zwartgeglazuurde romaanse pannen
De verbouw uit 1980 is gedekt met een grijs-zwarte OVH-pan
(opnieuw verbeterde holle).
4.4.3 Interieur
Interieur algemeen
Als gevolg van de verbouw in 1980, en ook daarna nog, is het
interieur van het voormalige gemeentehuis gewijzigd. Er zijn
scheidingwandjes geplaatst en voorzetwanden aangebracht.
Specifieke onderdelen van het gemeentehuis zijn verdwenen, zoals
de tribune in de raadzaal. Er is een glazen wandindeling voor in de
plaats gekomen. In de zijvleugel is de trap vervangen door een
nieuwer exemplaar. De vloeren zijn bedekt met
projectvloerbedekking, parket of linoleum.
Alle plafonds zijn voorzien van systeemplafonds. Binnendeuren zijn
grotendeel vervangen. Een paar oorspronkelijke vaste kasten met
kastdeuren zijn behouden gebleven. Op de zolder staan nog oude
paneeldeuren.

ArchTime 14 november 2017 pag. 29

De zolderverdieping: spanten, dakruiterconstructie en kap.

De inkomhal op de begane grond. Rechts de voormalige
burgemeesterskamer.

Zolderverdieping zijvleugel.

Trappenhuis en ontvangsthal.
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Hal en trappenhuis
De inkomhal, het trappenhuis en de overloop zijn voorzien van
Belgisch marmer(‘Comblancien’), geschuurd voor de vloer en
gepolijst voor de wanden met zwarte plinten. De trap met twee
bordessen heeft originele houten leuningen. Drie glas in loodramen
bevinden zich boven de trap. De middelste bevat het
gemeentewapen met de tuinbouw, de linker verbeeldt het
vliegwezen en de rechter de zeil- en zwemsport. In de hal bevindt
zich de wandschildering van Ploegschilder Johan Dijkstra.
Op de overloop zijn de deuren naar de raadzaal vervangen door
moderne glazen taatsdeuren.
De oorspronkelijke trapopgang naar de tribune in de raadzaal is
behouden. Deze heeft een eigen entree in de noordelijke zijgevel.
De voormalige burgemeesterskamer, links van de inkomhal, is een
sobere ruimte waar zowel haard en schoorsteenmantel als een
boog zijn verdwenen.

Eerste verdieping, overloop met glas in lood.

In de zijvleugel is de hoofdindeling met de twee gangen op de
begane en de verdieping met de bogen nog aanwezig. Op de
begane grond zijn de blauwgrijze geglazuurde tegels afgezet met
zwarte rand en kleine rode vierkanten behouden evenals de stalen
deuren en kozijnen met de loketten en het wandbankje. Hier
bevindt zich eveneens de kluis uit 1980.
In de voormalige conciërgewoning is de indeling van de
plattegrond sterk gewijzigd. Het gangetje met een niveauverschil
van drie treden, tegels en de schuine wand zijn behouden. Op de
zolderverdieping zijn de vaste kasten en de dakkapel oorspronkelijk.

Trappenhuis, glas in loodramen
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Wandschildering van Johan Dijkstra in de ontvangsthal, ter
nagedachtenis oorlogsslachtoffers uit Eelde.
De, door een glazen wanden opgedeelde, raadzaal.

De hal in de zijvleugel, begane grond.

De voormalige huiskamer van de conciërgewoning.
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4.5 Bouwfases
Hieronder zijn de bouwfases op een rij gezet. Van deze
veranderingen zijn bouwtekeningen aangetroffen in het
gemeentelijk bouwarchief van de gemeente Tynaarlo.

ontwerp werd gemaakt door Architectenbureau B.N.A. Ir. H. A. J.
Dallenga b.i. Deze verbouw werd ongedaan gemaakt in 1980.

Fase 0
In 1938 werd de bouw van het gemeentehuis gestart naar het
ontwerp van architect J. Boelens Kzn. uit Assen en
gemeentearchitect H. Hofstee. Aannemer J. van Ess uit Emmen
voerde de bouw uit.
In 1939 vond de officiële opening van het gemeentehuis plaats.24
Van deze opening wordt in de Provinciale Drentsche en Asser
courant uitgebreid verslag gedaan.
De achterzijde bevatte een entree met een rondboogdeur met
stoep en, vlak ernaast, een rond venster. Verder zes paarsgewijze
vensters met boogtrommels en drie dakkapellen.
Fase 1
De garage stamt uit 1969. Een aanvraag voor een ‘standaard’
garage van cassetteplaten voor de conciërge ten zuiden van het
gemeentehuis is aangetroffen in het bouwarchief van de
gemeente.
Fase 2
In 1975 vond de eerste wijziging aan de achtergevel plaats en er
werden in het interieur kleine ingrepen gedaan voor
rolstoelgebruikers. Naast de achterentree werden op de begane
grond een lift, een berging en toiletruimtes gebouwd. Het nieuwe
volume kreeg een opbouw op de verdieping met een plat dak. Het
P.T.F.M. Boekholt, J. Bos en M.A.W. Gerding, Gemeentehuizen in Drenthe, Assen
1991, p. 71-74.
24

Fase 3
In 1977 is een uitbreiding nodig van de afdeling personeelszaken en
onderwijs met een bureau voor welzijn en sport.
Tijdens de periode1977-1980 werd een grootscheepse verbouwing
naar ontwerp van het Architektenburo Van Loo-Van der Mei in
gang gezet. De achteraanbouw uit 1975 zou worden verwijderd en
over de gehele achtergevel moest een nieuwe tweelaagse
aanbouw worden gerealiseerd. De conciërgewoning zou worden
verbouwd tot kantoorruimte. Door de aanbouw van een
lessenaarsdak werden de glas in lood ramen deels, vanaf de
buitenzijde, aan het zicht onttrokken. De verbouw wordt in 1980
uitgevoerd.
Fase 4
In 1985 vindt renovatie van de burgemeesterskamer plaats. Wat
deze precies inhield is onduidelijk. Vermoedelijk werden de
schoorsteenmantel en het rookkanaal verwijderd.
Fase 5
In 1994 vond een renovatie plaats door van Manen en Zwart
Architekten uit Drachten. De garagedeur wordt dichtgemetseld en
men wijzigde het venster. Tevens worden
brandveiligheidsmaatregelen genomen. De bestaande
betimmering in de raadzaal werd vervangen door nieuw regelwerk
met isolatie en beplating en er werd een nieuwe taatsdeur
aangebracht. Verder houdt de interne verbouwing in het wijzigen
van de indeling (plaatsen van tussenwanden), vervangen van
toiletten, het realiseren van een garderobe en
schilderwerkzaamheden.
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In deze periode werd aan de achterzijde van het gebouw een
moderne transparante fietsenstalling geplaatst.
In 1995 zijn op het onbebouwde terrein achter het gemeentehuis
tijdelijke units (portacabins)geplaatst.
Fase 6
Na de gemeentelijke herindeling (1998) wordt het gemeentehuis in
1999 verkocht aan het Centraal meldpunt kinderopvang (CMK)
voor bedrijven. Hiermee eindigt de functie van gemeentehuis, maar
het gebouw behoudt een kantoorfunctie. In 2000 maakte
Architectenbureau B+O uit Ansen een ontwerp om de raadzaal op
te delen door glazen wanden. Tevens werd door de eigenaar, een
vergunningaanvraag gedaan voor een aanbouw in de
beschermde tuin. In het archief bevindt zich een ontwerptekening
van B+O voor een uitbreiding aan de zuidzijde van het
rijksmonument. Bezwaren uit de dorpsgemeenschap tegen het
bouwen in de cultuurhistorisch waardevolle tuin leidden tot het
aanvechten van de vergunning tot aan de Raad van State. Het
plan werd uiteindelijk niet gerealiseerd.
De tijdelijke units voor het kantoorpersoneel werden uiteindelijk in
2006 verwijderd.
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Fase 0: Ontwerptekening voorgevel, architect J. Boelens en H.Hofstee , 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 0: Ontwerptekening rechter zijgevel (zuid), architect J. Boelens en H.Hofstee, 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.

Fase 0: Ontwerptekening linker zijgevel (noord), architect J. Boelens en H.Hofstee, 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 0: Ontwerptekening achtergevel, architect J. Boelens en H.Hofstee , 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 0: Plattegrond begane grond, architect J. Boelens en H.Hofstee, 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 0: Plattegrond verdieping, architect J. Boelens en H.Hofstee, 1938.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 0: Het voormalige gemeentehuis tijdens de bouw.
Bron: DM281873, tussen 1938 en 1939, beeldbank DA.








Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Eelde aan
de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde, 1958.
Bron: Monumentenzorg:MZ Eelde, MZ10906000205, 11-03-1958.

Het gemeentehuis aan de Burg.Legroweg 14 te Paterswolde.
Bron: Ol Eel, OE340002002, tussen 1955 en 1965, beeldbank DA.
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Fase 1: Ontwerptekening garage, 1969. Bron: GA Gemeente
Tynaarlo.





Conciërgewoning bij het gemeentehuis. Links de rondboog entree.
Bron: Ol Eel, OE340002021, tussen 1970 en 1980, beeldbank DA.

Fase 2: Situatietekening verbouw 1975,
Architectenbureau Dallenga.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
Fase 2: Geveltekening verbouw 1975, Architectenbureau Dallenga.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 3: Ontwerp Architektenburo Van Loo-Van der Mei,
1980.Bron: GA Gemeente Tynaarlo.

Fase 3: Verbouw begane grond, Architektenburo Van Loo-Van der Mei, 1980. Bron: GA Gemeente Tynaarlo.

Fase 3: Situatietekening Architektenburo Van Loo-Van der Mei, 1980.
Bron: GA Gemeente Tynaarlo.

Fase 3: Verbouw verdieping, Architektenburo Van Loo-Van der Mei 1980 . Bron: GA Gemeente Tynaarlo.
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Fase 3: De verbouw van de achterzijde van het gemeentehuis 1980.
Bron: Ol Eel, OE340002022, tussen 1975 en 1985, beeldbank DA.




Gemeentehuis van Eelde, met vijver, Burg.Legroweg 14 te Paterswolde
Op deze kleurenfoto uit 1984 is te zien dat de luiken lichtbruin geschilderd
of van gelakt hout zijn,
Bron: Ol Eel, OE340002032, 1984, beeldbank DA.
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4.6 Plattegronden bouwfasering
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5

Waardestelling

5.1 Inleiding
Op basis van het voorliggende onderzoek is inzicht verkregen in de
bouw- en gebruiksgeschiedenis van Prinses Irenelaan 1a te Eelde.
Met dit inzicht wordt een waardering van de waarden aan het
pand toegekend. Deze waardering volgt de in 2009 gewijzigde
richtlijnen voor Bouwhistorisch onderzoek, opgesteld door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Bouwhistorie
Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Atelier
Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst.
5.2 Interne waardestelling
Deze classificatie is niet enkel gebaseerd op ouderdom maar houdt
ook rekening met gaafheid (authenticiteit) en zeldzaamheid van de
verschillende aangetroffen onderdelen van en in het gebouw.
Daarbij is gebruikt gemaakt van de volgende ondersteunende
deelwaarden: algemene historische waarden, ensemble(samenhang) en stedenbouwkundige waarden,
architectuurhistorische- en bouwhistorische waarden en waarden
vanuit de gebruikshistorie. Het betreft hier een interne
waardestelling, waarbij gekeken wordt naar de relatieve waarde
van de verschillende onderdelen en aspecten binnen de context
van het pand zelf. Dit relatieve belang van onderdelen wordt
bepaald door ze te benoemen als hoge, positieve of indifferente
monumentwaarden.
Bij de interne waardestelling wordt onderscheid gemaakt tussen:
Een indifferente monumentwaarde wordt gegeven aan onderdelen
van relatief weinig belang voor de structuur en/of betekenis van het
object.

Een positieve monumentwaarde kan worden toegekend aan
onderdelen die van belang zijn voor de structuur en/of betekenis
van het object.
Een hoge monumentwaarde wordt toegekend aan die onderdelen
die van cruciaal belang zijn voor de structuur en/of betekenis van
het object.
5.3 Waardering
Het voormalige gemeentehuis van Eelde-Paterswolde is van belang
vanwege:
o gebruikshistorische waarde: de historische functie als raadhuis;
o algemene historische waarde: het raadhuis als
vertegenwoordiger van bestuurlijke ontwikkeling, de huisvesting
voor het bestuur van de gemeente;
o architectuurhistorische waarde: de esthetische kwaliteit van de
vormgeving van het gebouw, de architect en de tuinarchitect;
o bouwhistorische waarde: de historische gelaagdheid en het
materiaalgebruik;
o ensemble- en stedenbouwkundige waarden: de situering aan
de Burgemeester J.G. Legroweg en in het dorp en de
verbondenheid met het tuinontwerp.
In deze waardestelling valt op dat er een verschil is in de
waardering van, ruwweg, de voor- en de achtergevel. De
ingrijpende wijziging van de achtergevel door de verbouw van 1980
heeft ervoor gezorgd dat de achtergevel niet meer gaaf is. Dit is
voor de architectuurhistorische en bouwhistorische waardering van
belang. Hoewel men voor de vormgeving en uitvoering heeft
proberen aan te sluiten bij de bestaande architectuur is de
verticaliteit van het oorspronkelijke ontwerp vervangen door
horizontale accenten en zijn de glas in lood vensters voor een deel
aan het zicht onttrokken.
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Hoge monumentwaarde
Stedenbouwkundige ligging
o Terugliggende positie op een brede kavel parallel aan de
doorgaande weg met voorname tuin voorzien van vijver en
oprijlaan.
Exterieur
Bouwvorm:
o Samengestelde plattegrond, hoofdvorm met zadeldak met
slanke opengewerkte dakruiter met inzwenkende vierzijdige
koperen spits, zijvleugel en conciërgewoning, originele
kapvormen, uitkragende gootlijsten, gevelindeling voor- en
zijgevels.
Vanwege materiaal en vormgeving:
o Metselwerk en metselverbanden.
o Voorgevel: originele entrees met natuurstenen stoep en
tegels, teakhouten deuren, portaal van Bentheimer
zandsteen met bloksgewijze opbouw, balkon met
smeedijzeren sierhek, halfzuilen bekleed met blauwgroene
tegels, vensters: kozijnen met kalf- en roedeverdeling en
luiken, boogtrommels.
o Dubbele openslaande bordesdeuren uit het oogpunt van
vormgeving. Ze zijn een keer vervangen.
o De Romaanse dakpannen.
o Ronde vensters.
o Noordelijke zijgevel: rondboogvormige deur, twee smalle en
hoogopgaande glas in lood ramen (trappenhuis naar de
publieke tribune), lessenaardak met deur met bovenlicht,
natuurstenen stoepen.

Elementen:
o Uurwerk in de topgevel.
o Gevelstenen.
Interieur
De, nog bestaande en herkenbare, oorspronkelijke functionele
indeling, materialen en vormgeving:
o Burgemeesterskamer, raadszaal en trappenhuis, inkom- en
ontvangsthal en het trappenhuis met roomkleurig Belgisch
marmer met een zwarte rand, garage.
o Centrale gang(en) met bogen in de zijvleugel waarvan één
met loketten van zwart marmer, blauw geglazuurde tegels
afgezet met zwarte rand en kleine rode vierkanten met
stalen pui en een wandbankje.
o In de conciërgewoning: hal met betegeling, schuine wand
en trapje van drie treden.
Elementen:
o Wandschildering, glas in loodramen hoofdtrappenhuis.
o De ravelingsconstructie voor de dakruiter op de
zolderverdieping.
o Wandkasten en paneeldeuren.

Positieve monumentwaarde
Exterieur
Achtergevel:
o Hoofdvorm van de achterzijde (verbouw/aanbouw uit
1980).
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o
o

Bouwhistorisch gezien sluit het metselwerk (materiaal en
metselverband) aan bij het origineel.
Vormgeving van de vensters en de luiken naar voorbeeld
oorspronkelijk ontwerp.

Indifferente waarde
Exterieur
o Hoofdentree oostgevel/publieksentree: mede vanwege de
vorm en het materiaalgebruik.
o Materiaalgebruik: aluminium schuiframen in de vensters,
roedes van kunststof.
Interieur
o Gewijzigde indeling raadzaal.
o Wandopbouw en tussenwanden.
o Sanitair.
o Vloerbedekking.
o Deuren.
Tuin

Hoge monumentwaarde
o

Tuinaanleg met vijver met gemetselde randen, de bij het
oorspronkelijke ontwerp behorende parkeerplaats die is
afgezet met een muur van gesinterde baksteen en een
beplanting van o.a. leilinden.
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5.4 Waardestellingstekening
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6
o

o

o

o

o

Advies bouwhistorie
De voorgevel, zijgevels en de kappen van de hoofdvleugel
van het monument zijn gaaf en dienen in tact te worden
gelaten. Indien een verandering een duidelijke meerwaarde
voor zowel het gebouw als de functie heeft, kan overwogen
worden een toevoeging aan de achterzijde toe te staan.
Een uitbreiding dient zich te voegen naar het rijksmonument,
deze in zijn waarde te laten, en daaraan, in meer of mindere
mate, ondergeschikt te zijn zodat het monument als
(oorspronkelijk) solitair en alzijdig gebouw afleesbaar en
ervaarbaar blijft.
Het interieur is meerdere keren aangepast. Enkele
onderdelen uit de periode van het gemeentehuis zijn nog
wel aanwezig. Deze dienen te worden behouden.
Geadviseerd wordt kleurhistorisch onderzoek te laten
uitvoeren naar het kleurgebruik in het interieur en het
exterieur. Met namen van de luiken is de vraag welke kleur
deze oorspronkelijk hadden. De huidige blauwe kleur is van
latere datum. Mogelijk zijn de houten luiken afgelakt of in
een lichtbruine kleur geschilderd geweest (zie foto 1984).
Geadviseerd wordt op basis van tuinhistorisch onderzoek
een herstel en beheerplan op te stellen voor de tuin. Het
tuinplan van Vroom bevindt zich in het gemeentearchief.
Tevens kan in lijn met dit ‘oude’ ontwerp een plan voor de
tuin aan de achterzijde worden gemaakt.
Janet Bosma

November 2017
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Verantwoording
Internet
www.cultureelerfgoed.nl (beeldbank en monumentenregister)
www.delpher.nl
www.drentsarchief.nl (fotoarchief)
www.hetnieuweinstituut.nl
www.hisgis.nl
www.kadaster.nl
www.topotijdreis.nl
www.tynaarlo.nl
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Omgevingsvergunning herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde

Bijlage 2 Tuinhistorisch onderzoek

57

TUINHISTORISCH ONDERZOEK
VOORMALIG RAADHUIS EELDE

November 2017
versie 3.0

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap
Buro voor landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp.

TUINHISTORISCH ONDERZOEK VOORMALIG RAADHUIS EELDE

Tuinhistorisch onderzoek
voormalig raadhuis
te Eelde (Paterswolde)

opdrachtgever
Noord-West Development bv
tav.
Postbus 28
9500 AA Stadskanaal

Colofon
© 2015, DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap, Buro voor landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij op papier of digitaal, zonder voorafgaande toestemming van
de opdrachtgever, in overleg met DIJKSTRA. In geval van publicatie, geheel of gedeeltelijk, van dit als intern
rapport bedoelde document, kan het noodzakelijk zijn om auteursrechten, copyright, publicatierechten en/of
andere rechten te regelen met DIJKSTRA of andere partijen.
De afbeeldingen in dit rapport zijn in 2015 gemaakt door DIJKSTRA, tenzij de bronvermelding anders
aangeeft. De kaarten zijn noordwaarts georiënteerd, tenzij anders is aangegeven door een noordpijl.
Rapportage: DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap

Bouwerschapweg 60
9795ta Woltersum
www.dtpl.nl

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap
Buro voor landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp.

TUINHISTORISCH ONDERZOEK VOORMALIG RAADHUIS EELDE

Inleiding
Het voormalig raadhuis te Eelde (Paterswolde) inclusief de omringende tuin is een rijksmonument.
Het gebouw van architect J.Boelens in samenwerking met gemeentearchitect H.Hofstee, is
gebouwd in 1938/1939. De tuin is ontworpen en aangelegd door tuin- en landschapsarchitect
J.Vroom jr. uit Glimmen.
Het raadhuis doet al geruime tijd geen dienst meer als openbaar gebouw. Er is een ontwikkelaar
en een huurder die nieuwe mogelijkheden zien voor een eigentijdse invulling. In het monumentale
pand zal de invulling bestaan uit zorg voor dementie. Het thans braakliggende achterterrein
zal worden ingevuld met kleinschalige bebouwing met ook een zorggerealteerde functie. Deze
bebouwing is duidelijk fysiek gescheiden van het monumentale pand. De monumentale tuin zal
worden uitgebreid met het achterliggende deel waarbij het uitgangspunt een eenduidige en rustige
uitstraling van het terrein is.
Het voorliggende tuinhistorisch onderzoek voor het voormalig ‘Raadhuis Eelde’ borduurt
voort op het gedachtegoed van J.Vroom jr. Om inzicht te krijgen in het gedachtegoed en de
ontwerpmotieven is archiefonderzoek gepleegd. Aangevuld met terreinonderzoek, inventarisatie
naar soorten en conditie van de beplanting. De hierna volgende beschrijving geeft inzicht
in de geschiedenis en het ontstaan van de tuin behorende bij het voormalig raadhuis Eelde
(Paterswolde). Zoals gebruikelijk bij dergelijke onderzoeken wordt de tuin gewaardeerd op basis
van de landelijke criteria (Tuinhistorisch onderzoek RCE).

foto van het voormalig raadhuis te Eelde (Paterswolde)

1

TUINHISTORISCH ONDERZOEK VOORMALIG RAADHUIS EELDE

De locatie
‘De ligging van het nieuwe raadhuis is ruim en rustig in een landelijke omgeving. Het gebouw
past in dit landschap’. Zo beschrijft Jan Vroom de ligging en de context van het raadhuis in
zijn beschrijving van het ontwerp uit 1938.1 Het betreft hier het beeld uit de tijd van 1938, vlak
voor aanleg van het raadhuis. Inmiddels is de omgeving sterk veranderd. In de hierna volgende
paragrafen wordt kort ingegaan op de verandering van het landschap en de stedenbouwkundige
ontwikkeling.

Boven luchtfoto van de locatie, rechts
overzichtskaart.
Afbeeldingen www.Googlemaps.nl geraadpleegd
op 28 november 2015

Het landschap
Het plangebied ligt op de flank van een zandige rug die parallel loopt aan de Hondsrug. Op deze
zandrug ligt de oude Hoofdweg naar Eelde. Het gebied tussen deze zandrug en de Hondsrug is
lager gelegen en bestond lange tijd uit een grote veengebieden. Op de Algemene Hoogtekaart
Nederland (AHN) zien we dit beeld goed terug. Als we in HISGIS (digitale historische kaart) kijken
naar het grondgebruik in 1832, zien we ter hoogte van het plangebied een paarse kleur welke
duidt op veen. Dit zien we ook terug in de veldnamen zoals ‘Groot veen’. 2
1
Gemeentearchief Tynaarlo, archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997, inventarisnr 1110,
briefnr,-2.07.354.1
2
Www.HISGIS.nl, geraadpleegd op 14 november 2015
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Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2)		
bron:www.AHN.nl geraadpleegd op 15 november 2015

Veldnamenkaart bron:www.hisgis.nl
geraadpleegd op 15 november 2015

Ook in de ontwerpbeschrijving van de tuin van Jan Vroom lezen we een aardige anekdote die
iets vertelt over de bodemgesteldheid. Het terrein ligt vrij laag, momenteel slechts 36 cm. ‘Boven
de thans heerschende waterstand en 60 cm. Beneden het voorlangs loopende rijwielpad. Op
circa 180 cm. Beneden het maaiveld bevindt zich volgens bekomen inlichtingen een leemlaag.
De grondsoort bestaat uit zand met boven een laag zwarte teelaarde ter dikte van 30 a 40
cm.’ Als we alle gegevens uit verschillende bronnen bekijken en we werpen een blik op de
topografische kaarten, zien we smalle verkavelingspatronen terug in het plangebied, typerend voor
veenverkavelingen.3

Een fragment van de Bonnekaart die de situatie rond 1900 weergeeft. bron: www.hisgis.nl geraadpleegd op
15 november 2015

3

Www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 14 november 2015
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Lange tijd blijft het gebied onbebouwd en gaan de ontwikkelingen erg traag. Ook na de bouw van
het raadhuis in de periode 1938/1939 blijft het tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw rustig.
Daarna zien we grootschalige uitbreidingen plaatsvinden.

situatie 1852 bron: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 15 november 2015.

De stedenbouwkundige ontwikkeling
Tussen 1926 en 1940 wordt de burg. Legroweg aangelegd. Eén van de eerste gebouwen aan
deze weg is het Raadhuis. Vervolgens zien we in de jaren 60 een nieuwe wijk hierachter ontstaan
ten behoeve van huisvesting van het middenkaderpersoneel van de nabijgelegen luchthaven. In
de daaropvolgende jaren wordt het lint van de burg. Legroweg steeds verder verdicht.

4
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serie topografische kaarten waaruit de ruimtelijke ontwikkelingen valt af te lezen. bron: www.watwaswaar.nl,
geraadpleegd op 15 november 2015.

Tuinhistorie
In 1939 is de tuin aangelegd door en naar een ontwerp van J.Vroom jr. een bekende tuin- en
landschapsarchitect uit Glimmen (1893-1958)4. In 1938 werden er voor het ontwerp en de aanleg
van de tuin in eerste instantie zes verschillende tuinarchitecten benaderd.5 Dit waren D.Bulk te
Paterswolde, M.Boerma te Groningen, C.Dijkhuizen te Haren, P.N.Neven te Groningen, mevrouw
Cath. Polak Daniëls te Groningen en als laatste J.Vroom jr. uit De Punt.
Het gemeentebestuur kreeg een zestal inzendingen voor het tuinontwerp onder ogen en zag
in dat dit door een deskundige moest worden beoordeeld. De heer de Koning uit Amsterdam
wordt hiervoor aangetrokken.6 Hij geeft aan dat er een eerste selectie moet worden gemaakt. Er
blijven drie over, Vroom, Boerma en Polak Daniëls. Opvallend genoeg heeft de architect van het
gemeentehuis, de heer J.Boelens uit Assen hierin geen stem.
4
http://zoeken.nai.nl/CIS/persoon/13315
5
Gemeentearchief Tynaarlo, archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997, inventarisnr 1110
6
Gemeentearchief Tynaarlo, archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997, inventarisnr 1110,
briefnr,-2.07.354.1
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Ondanks dat het plan van Vroom, met een totaalbedrag van 2845,- gulden, 47,- gulden duurder
was dan het plan Boerma, wordt er toch gekozen voor het plan Vroom. Dat de keus is gevallen
voor het plan Vroom, heeft te maken met het feit dat dit plan veel verder was uitgewerkt dan alle
andere.

Het plan Vroom
Voor het plan maakte Jan Vroom een uitgebreide beschrijving en bestek inclusief plantlijst. In
deze beschrijving vinden we ook een aantal ontwerpmotieven terug. Deze motieven zien we in het
assortiment ook weer tot uiting komen. Er zijn drie hoofdmotieven beschreven;
1.
de aanleg dient rustig te worden gehouden
2.
het raadhuis dient vanaf de publieke weg zich zoo gunstig mogelijk te presenteren.
3.
het vormen van een waterpartij op een wijze als in het plan ontworpen is in meerdere
opzichten gewenscht.

De originele ontwerptekening van J.Vroom jr. bron: Gemeentearchief Tynaarlo, kaartenverzameling
1811-heden, mapnr. XVIII
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Bij de verdere uitwerking van het eerste motief zien we dat men zich moet hoeden voor
versnippering en te veel detaillering. Hier zit mijns inziens een lichte paradox gezien het
voorgestelde plantassortiment dat zeer rijkbloeiend en divers gekleurd is.

Twee fragmenten uit de ontwerptekening van J.Vroom jr.
waaruit blijkt dat er tot op detailniveau kleurrijke beplanting
is aangebracht.

Bij het tweede motief stelt hij twee eisen. Als eerste stelt hij dat de voorgevel een speciale
contrastering vraagt. De hoofdgevel ligt geheel op het noordeinde terwijl het gebouw naar het
zuiden afloopt. Een brede ‘aanaarding’ is daarom hier gewenst. Hij doet dit door het voorplein te
omsluiten door een muurtje met daarbinnen geleide lindebomen. Door deze muur rechtstreeks
uit het water te doen opkomen is naast breedte ook diepte gegeven. Ten tweede dient de ruime
rijweg van 5 meter ruimte te geven voor het gemakkelijk voorrijden. Het voorplein zal als keerplein
kunnen dienen, maar zal als parkeergelegenheid meer diensten bewijzen.
Als we dit vergelijken met het ontwerp voor het gemeentehuis in Ten Boer zien we verrassend
veel overeenkomsten.7 Beide zijn publieke gebouwen en hebben een duidelijke oriëntatie naar
de openbare weg, welke wordt versterkt door massa en volume in de beplanting. Een ander
semi openbaar gebouw in Eelde is de luchtvaartschool, waar J.Vroom jr. ook een ontwerp
heeft gemaakt.8 Hier zien we dit motief niet terug. Maar wel sterke overeenkomsten in de
beplantingssoorten, ondanks dat hier ruim 16 jaar tussen zit.

7
8

Gemeentearchief Ten Boer, uit niet ontsloten archief, beplanting gemeentehuis nr. 550, mei 1953
Groninger archieven, toegangsnummer 1563, inventarisnr 92, periode 1954-1963
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Het derde motief, de vijver, zal diepte geven aan het voorterrein en het gebouw een goede
hoogtestand verschaffen. Daartoe dient men het water vanaf de publieke weg zonder belemmering
te kunnen zien. Daarom moet de vijver aansluiten bij de wegberm welke zacht glooiend naar
het water moet aflopen. Hierdoor ontstaat een climax in het beeld, want na het watervlak komt
het gazon, en daarna een terrasmuurtje met aansluitend talud, dat de overgang vormt naar de
aanaarding van het gebouw. Tussen de waterpartij en het gazon, is over een lengte van 30 meter
als tegencontrast nog een laag muurtje geprojecteerd.

Op deze foto zien we een heel mooi beeld van de reflecterende werking van de vijver, zoals bedoeld. bron:
www.google.nl, geraadpleegd op 18 november 2015.

De beplanting
De beplanting valt samen te vatten in een aantal hoofdgroepen: de bomen, heesters, coniferen,
vaste planten, rozen, eenjarigen en klimplanten. Als we kijken naar de oorspronkelijke
ontwerptekening zien we een kleurrijk schouwspel.9 Zelfs aan de zichtzijde van de randen staan
gekleurde heesters ingetekend.
9

Gemeentearchief Tynaarlo, kaartenverzameling 1811-heden, mapnr. XVIII
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Strakke rozenperken in het gazon en langs de keermuurtjes en de gevel een rijk palet aan kleuren
vaste planten en eenjarigen. De keuze van Rhododendron’s, Azaleas en diverse coniferen heeft te
mede te maken met de grondsoort, zand op een veenlaag. Deze vrij zure bodemomstandigheden
zijn ideaal voor deze soorten. Voor het gemeentehuis in Ten Boer hanteert hij geen zuurminende
planten10. De taxus zien we daar wel terug. Dit geeft aan dat hij rekening houdt met de grondsoort.

foto links, het grote blad van Gunnera manicata (mamoetblad) en foto rechts, een grote Rhododendron.
beide planten houden van vochtige humusrijke omstandigheden. deze planten werden in de tijd van aanleg
veelvuldig gebruikt en het is in dit geval aannemelijk dat het hier on originele beplanting gaat. foto: Oving
Architecten, situatie zomer 2015

Verandering van het plan in de tijd
Vanaf de aanleg in 1939 tot heden zijn er verschillende wijzigingen in de terreinaanleg geweest.
Eén wijziging, van de hand van Vroom, is terug te vinden in de archieven. In augustus 1955
worden veranderingen aangebracht in het plan. Dit heeft vooral betrekking op de zijde die
gericht is aan de Beatrixstraat. De lange Taxushaag met rozenhaag parallel aan de vijver worden
verwijderd en ingezaaid met gras.11

10
11
tek.nr 744

Gemeentearchief Ten Boer, uit niet ontsloten archief, beplanting gemeentehuis nr. 550, mei 1953
Gemeentearchief Tynaarlo, archief van het gemeentebestuur van Eelde 1811-1997, inventarisnr 1110,
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+

=

Links 1e ontwerp Vroom		
midden wijziging Vroom		
rechts combinatietekening
Als we de wijziging op het oorspronkelijke ontwerp leggen zien we direct dat de parkeerplaats is
uitgebreid en dat de lange taxushaag over de gehele zijde is verdwenen. Hiervoor in de plaats is lage
heesterbeplanting gekomen.

Huidige situatie
Als we de huidige situatie vergelijken met de oorspronkelijke opzet dan valt te concluderen dat
het voorterrein, afgezien van de staat van onderhoud, nog grotendeels intact is. Dit is hierdoor
dan ook van grote waarde voor het gehele ensemble. Er zijn een aantal vaste plantenborders en
rozenperkjes verdwenen en vervangen door lage heesters. De ruimtelijke opbouw met solitaire
bomen, heesters en gazon is conform het oorspronkelijke plan Vroom. De achterzijde aan de
Prinses Irenelaan heeft verschillende transformaties meegemaakt die niet allemaal te herleiden
zijn. In het oorspronkelijke plan Vroom was de achterzijde vanaf het gebouw beplant met een
taxushaag met daarachter een heesterstrook tot de sloot. In de jaren zestig is de nieuwbouwwijk
hierachter verrezen.
Door jarenlang achterstallig onderhoud is de vijver volledig dichtgegroeid en is het gazon cq

10
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de zode erg slecht. Op veel plaatsen is de heesterbeplanting slecht en uitgehold. Achterstallig
snoeionderhoud van bomen en onkruidgroei in veel borders geven het geheel een versleten
uitstraling (zie onderstaande fotos). De tuin aan de achterzijde heeft qua morfologie en vormentaal
geen enkele aansluiting met het voorste deel. Ook de beplanting zou hier zorgvuldiger kunnen
worden samengesteld en afgestemd op het oorspronkelijke ontwerp en beplantingsplan.

11
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Voormalig Gemeentehuis te Paterswolde

Veldinventarisatie

Quercus robur
veel dood hout
conditie slecht.
Aesculus hippocastanum.
Vermoeden
kastanjeziekte
Prinses Irenelaan

Ingegroeide
staaldraden in de
Tilia hollandica

Erg nat

Symphoricarpus albus
slecht.
De gehele groene rand heeft
veel achterstallig onderhoud.
veel hedera in de bomen.
uitgeholde zone.

Scheur muur

Het
g
natgazon is erg nat-drassig.
zode zeer open als gevolg van
extensief maaibeleid en
bodemconditie.
Vijver volledig dicht gegroeid
Muurwerk onzichtbaar

Brug. J.G.Legroweg
N

Legenda
Solitaire bomen

Slechte conditie van bomen of plantvakken

Solitaire heesters/coniferen
Gazon
Heestervak
Vijver
Grindpad
elementverharding (klinkers)

12

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap
Buro voor landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp.

TUINHISTORISCH ONDERZOEK VOORMALIG RAADHUIS EELDE

Voormalig Gemeentehuis te Paterswolde

Waarderingskaart

Prinses Irenelaan

g nat

Brug. J.G.Legroweg
N

Legenda
Hoge waardering vanwege oorspronkelijke aanleg en gaafheid (wel veel achterstallig onderhoud nov 2015)

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap
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Aanbeveling
Zoals eerder beschreven is het overgrote deel van de tuin nog redelijk intact, afgezien van
achterstallig onderhoud. Hier zal een reconstructie- en onderhoudsplan voor opgesteld moeten
worden. Daarnaast zullen de bouwwerken (keer- en kademuren) in de voortuin en vijver moeten
worden gerenoveerd, alsmede de fontein in de vijver. Ook zal de vijver en de waterbodem moeten
worden hersteld.
Het tuingedeelte aan de achterzijde van het gebouw is door veranderingen en aanpassingen in de
tijd niet meer herkenbaar als onderdeel van het geheel. Hier ligt een ontwerpopgave om de tuin
weer als omsluitend geheel van het monument te laten manifesteren. Naast de totale ontwerpgave
zal een beheerplan moeten worden opgesteld voor het beheer van het terrein.
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding
Er is het voornemen voor de renovatie, functiewijziging en uitbreiding van bebouwing aan de Prinses
Irenelaan 1a te Paterswolde. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.
1.2 Het plangebied en de plannen
Het plangebied is gelegen aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde (zie figuur 1 en bijlage 1 voor de
exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit het voormalige gemeentehuis. Het voornemen is om
dit voormalige gemeentehuis om te vormen tot woongebied door middel van renovatie en uitbreiding. De
uitbreiding is aan het oosten voorzien en betreft een relatief kleine uitbreiding die niet van wezenlijk effect
zal zijn op de hoeveelheid groen. De tuin zal daarnaast worden gerenoveerd. In figuur 2 wordt een beeld
gegeven van het plangebied op donderdag 6 september 2018 en in figuur 3 en 4 wordt achtereenvolgens
een impressie en beeld gegeven van de plannen.

N▲

Paterswolde

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.

1.3 Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn.
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen
worden beantwoord:
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de
directe omgeving van het plangebied?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de
plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk
beschermde planten- en diersoorten?
1.4 Opbouw rapport
Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen
achtereenvolgens aan de orde:
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.
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Figuur 4. Beeld van de plannen aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.

Adviesbureau Mertens

6

Wageningen

Quick scan beschermde planten- en diersoorten Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
Eindrapport oktober 2018

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN

2.1 Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogelen Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd
zijn in deze richtlijnen.
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Nieuwe Wet
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder
de Flora- en faunawet.
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de
Provincie Drenthe wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker,
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.
2.2 Rode lijst
De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere"
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE
Op donderdag 6 september 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving.
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er
is daarnaast gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van
beschermde soorten te bepalen via o.a. Waarneming.nl en telmee.nl. Tevens zijn verspreidingsatlassen
geraadpleegd.
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING
4.1 Flora
Het plangebied is volledig in cultuur gebracht. De in cultuur gebrachte delen betreffen de tuin en verharde
delen rond het voormalig gemeentehuis. De aanwezigheid van beschermde planten wordt in derhalve
uitgesloten. Beschermde planten onder de Wet natuurbescherming komen voor in zeer specifieke
ecotopen. Dergelijke zeer specifieke ecotopen komen niet voor. Gedurende het verkennend
veldonderzoek op donderdag 6 september 2018 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van
beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde
plantensoorten uitgesloten.

4.2 Vleermuizen
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie- en paarplaatsen van vleermuizen kan niet worden
uitgesloten. In het voormalig gemeentehuis zijn geschikte openingen vastgesteld waarin vleermuizen
kunnen verblijven. Het betreft openingen in het dak en rond de dakgoot. Negatieve effecten op
verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen derhalve niet op voorhand worden uitgesloten.
Het voormalig gemeentehuis is een onderdeel in een lijnvormig landschapselement waarop vleermuizen
zich kunnen oriënteren. De bebouwing wordt behouden waardoor vleermuizen zich kunnen blijven
oriënteren. Negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen kunnen derhalve worden uitgesloten.
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet vorm veranderen, gelet op de foerageermogelijkheden
van vleermuizen. De tuin blijft behouden waarboven vleermuizen kunnen blijven foerageren. Negatieve
effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen kunnen derhalve worden uitgesloten.

4.3 Overige zoogdieren
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016)
wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.
Eekhoorn komt niet voor rond het plangebied aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde. Voor
steenmarter zijn geen geschikte openingen aangetroffen op donderdag 6 september 2018. Ook zijn er op
donderdag 6 september 2018 geen sporen van steenmarters vastgesteld.
In het plangebied komt mogelijk bosmuis, veldmuis, haas en huisspitsmuis voor. Ook is er een kans op de
aanwezigheid van bosspitsmuis en egel. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een
algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Drenthe.
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4.4 Broedvogels
Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 10 augustus 2018 zijn geschikte (potentiële)
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor huismus en gierzwaluw is
het voormalig gemeentehuis volledig geschikt. Huismus en gierzwaluw zijn ook vastgesteld in de directe
omgeving volgens Waarneming.nl.. Negatieve effecten op huismus en gierzwaluw kunnen derhalve niet op
voorhand worden uitgesloten.
In het opgaand groen kunnen algemene broedvogels broeden zoals roodborst, winterkoning, gaai,
houtduif, fitis en tjiftjaf. Gedurende het veldonderzoek op donderdag 6 september 2018 zijn merel en gaai
vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de
werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten of op een manier te werken dat de vogels niet tot
broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.
4.5 Amfibieën
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten.
In het plangebied komen gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Mogelijk ook kleine
watersalamander. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de
Provincie Drenthe.
4.6 Vissen
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van
vissen uitgesloten. De vijver stond droog gedurende onderhavig onderzoek, waardoor ook vissen hierin
worden uitgesloten.
4.7 Reptielen
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.
4.8 Overige
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a.
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen
komen alleen voor in specifieke ecotopen.

Adviesbureau Mertens

10

Wageningen

Quick scan beschermde planten- en diersoorten Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
Eindrapport oktober 2018

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er is het voornemen voor de renovatie, functiewijziging en uitbreiding van bebouwing aan de Prinses
Irenelaan 1a te Paterswolde. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde
planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van beschermde soorten.
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten
het broedseizoen te starten en/of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen
(vogelverschrikkers gebruiken). Er zijn daarnaast algemene nationaal beschermde zoogdieren en
amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Drenthe.
Verder kan de aanwezigheid en negatieve effecten op vleermuizen (verblijfplaatsen) en vogels met vaste
rust- en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw) niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en
kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang
om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding
van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden
overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist.
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BIJLAGEN

1. PLANGEBIED
N▲

2. BEGRIPPEN

Baltsplaats

Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt
verdedigd tegen andere mannetjes.

Foerageergebied

Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.

Foerageerplaats

Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.

Kolonie

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

Migratieroute

Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.

Paarplaats

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

Verblijfplaats

Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent).

Vliegroute

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

Voorbijvliegend

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

Zwermen

Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele
kolonieplaats.

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en

temperatuurwisselingen zijn nihil.
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.
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1 INLEIDING

1.1 Inleiding
Er is het voornemen voor de renovatie, functiewijziging en uitbreiding van bebouwing aan de Prinses
Irenelaan 1a te Paterswolde (zie figuur 1 voor de globale ligging). De aanwezigheid van beschermde soorten
vormt een te onderzoeken aspect, omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en
diersoorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op basis van bestaande gegevens is
gebleken dat vleermuizen en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen niet kunnen worden uitgesloten
(Adviesbureau Mertens 2018). Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd
om een veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen en broedvogels met vaste rusten verblijfplaatsen en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te worden
omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

N▲

Paterswolde

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.

1.2 Het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde en is sinds het verkennend
onderzoek niet wezenlijk gewijzigd. Voor een omschrijving van dit gebied wordt verwezen naar het
verkennend onderzoek (Adviesbureau Mertens 2018).
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1.3 De plannen
De plannen zijn sinds het verkennend onderzoek niet gewijzigd. Voor een omschrijving van de plannen
wordt dan ook verwezen naar het verkennend onderzoek (Adviesbureau Mertens 2018).

1.4 Vraagstellingen van het onderzoek
Voor het in beeld brengen van de beschermde en bedreigde soorten zijn de volgende groepen onderzocht:
 vleermuizen (gebouw bewonende soorten)
 broedvogels (huismus, gierzwaluw)
Dit betreffen de soort(groep)en die in potentie kunnen voorkomen. Gelet op de opdracht genoemd in de
inleiding van dit hoofdstuk worden de volgende vraagstellingen onderzocht:
1. Welke vleermuizen en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen komen voor op of in nabijheid
het onderzoeksgebied Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde?
2. Wat is de verspreiding en het terreingebruik van de vleermuizen en broedvogels met vaste rust- en
verblijfplaatsen op of nabij het onderzoeksgebied Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde?
1.5 Opbouw van dit rapport
Na een korte uitleg over de soortbescherming (hoofdstuk 2) en de ecologie van de te inventariseren
soort(groep)en wordt in hoofdstuk 4 de werkwijze van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt
de aanwezigheid en de verspreiding weergegeven. In hoofdstuk 6 worden conclusies gegeven en worden
aanbevelingen gedaan. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen.
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2 BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN

2.1 Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogelen Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet
natuurbescherming.
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn:
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren;
 ter bescherming van flora en fauna.
Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de
Provincie Drenthe wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis,
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis,
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.
2.2 Rode lijst
De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere"
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3 ECOLOGIE
3.1 Vleermuizen
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, die
een groot en constant voedselaanbod opleveren. Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van
landschapselementen. Aan de hand van landschapselementen (bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.)
kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden
zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor vleermuizen.
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar,
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. De jongen worden in het daarop volgende voorjaar geboren.
De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, maar solitair. Voor de paring worden
paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak worden in de herfst ook andere
soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de ruige dwergvleermuis.
Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt, de vleermuizen zijn immers niet
meer gebonden aan de kolonieplaats.
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar
ruimten met een stabiel microklimaat als (ijs)kelders, grotten, bunkers of dikke bomen om daar door middel
van de winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken in de winter dus eveneens
verblijfplaatsen, wanneer zij hun winterslaap houden. Slechts zeer sporadisch komen de
winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden. Bij de afweging
van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande elementen een
belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond ingrepen in het
landelijk en stedelijk gebied. Dit is ook verplicht: alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk
beschermd via de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn.
3.2 Broedvogels
Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld huismussen) en
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er zijn vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te gebruiken om daarin te
broeden (bijvoorbeeld gierzwaluwen).
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4 METHODE

4.1 Omvang onderzoek
De inventarisatie heeft plaatsgevonden in 2018 en 2019. Ten behoeve van de inventarisatie hebben 8
veldbezoeken plaatsgevonden op 24 september, 4 oktober 2018, 8, 27 april, 14 mei, 9, 24 en 29 juni 2019
met een totale onderzoeksomvang van ongeveer 22 uur. In onderstaande paragrafen wordt per soortgroep
de inventarisatiemethode weergegeven. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de methode per
soortgroep, de inventarisatieduur en de bezoekdata. In bijlage 2 worden de omstandigheden
weergegeven.
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar de aanwezigheid van vleermuizen en vogels met vaste
rust- en verblijfplaatsen ter plaatse van en direct rond Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
Datum

Vleermuizen

Vogels

Voorherfst (foerageerplaatsen, balts- en paarplaatsen)
- 24 september 2018 Balts-, paar- en foerageerplaatsen
- 4 oktober 2018
Balts-, paar- en foerageerplaatsen
Voorjaar/voorzomer (foerageer-, kolonieplaatsen en vliegroutes)
- 8 april 2018
- 27 april 2018
- 14 mei 2019
Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen
- 9 juni 2019
Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen
- 24 juni 2019
Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen
- 29 juni 2019
-

Nestlocaties (huismus)
Nestlocaties (huismus)
Nestlocaties (huismus, gierzwaluw)
Nestlocaties (gierzwaluw)
Nestlocaties (gierzwaluw)
Nestlocaties (gierzwaluw)

4.2 Vleermuizen
Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank)
en zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid
worden en kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.
De onderzoeksronden op 24 september en 4 oktober 2018waren gericht op de inventarisatie van balts-,
paar- en foerageerplaatsen. Op 14 mei, 9 en 24 juni 2019 werd geïnventariseerd naar de aanwezigheid
van kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen.
De methode voor het inventariseren van vleermuizen voldoet aan het Inventarisatie Protocol van het
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2017) en de kennisdocumenten van gewone
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (Bij 12, 2017a,b). De onderzoeken vonden ’s avonds plaats bij
geschikte omstandigheden. Omdat het onderzoek is uitgevoerd bij geschikte omstandigheden in een
geschikte periode is het onderzoek goed uitgevoerd en geeft een goed beeld.
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4.3 Broedvogels
Broedvogels zijn gedurende vijf inventarisatiemomenten in het voorjaar geïnventariseerd (8, 27 april, 14
mei, 9, 24 en 29 juni 2019). Alle bezoeken werden uitgevoerd in de avond- of ochtendschemering. Het is
van belang om rond de schemering waarnemingen te doen, omdat vogels dan het meest actief zijn. Het
gebied geïnventariseerd op nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met vaste nestplaatsen
(huismus, gierzwaluw). Het huismus- en gierzwaluwonderzoek is uitgevoerd conform de
kennisdocumenten van huismus en gierzwaluw (Bij 12, 2017c, d).
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5 RESULTATEN
5.1 Vleermuizen

Voorherfst (foerageerplaatsen, balts- en paarplaatsen)
Er zijn in de voorherfst alleen gewone dwergvleermuizen foeragerend aangetroffen. Er zijn geen
aanwijzingen van het voorkomen van balts- of paarplaatsen. In figuur 2 worden de waarnemingen
weergegeven.
Legenda
Foerageerplaats
= Gewone dwergvleermuis

N▲

Figuur 2. Waarnemingen van vleermuizen in de voorherfst van 2018 in het gebied van Prinses
Irenelaan 1a te Paterswolde.
Voorjaar/voorzomer (foerageerplaatsen, kolonieplaatsen en vliegroutes)
In de voorzomer zijn laatvlieger en gewone dwergvleermuis waargenomen. De gewone dwergvleermuis en
laatvlieger zijn enkel (in lage dichtheid) foeragerend aangetroffen. Er zijn geen kolonies of vliegroutes
aangetroffen. Omdat zowel de laatvlieger als gewone dwergvleermuis relatief laat in het plangebied
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arriveerden is een verblijfplaats buiten het plangebied gelegen. In figuur 3 zijn de waarnemingen
weergegeven.

Legenda
Foerageerplaats
= Gewone dwergvleermuis

N▲

Figuur 3. Waarnemingen van vleermuizen in het voorjaar / de voorzomer van 2019 in het gebied van
Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
Belang foerageergebied
Gelet op de aantallen en dichtheid van de foeragerende vleermuizen dient het plangebied van Prinses
Irenelaan 1a te Paterswolde niet gezien te worden als belangrijk (primair) foerageergebied.

Overwinteringsplaats
Doordat het opstal aan de de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde zeer droog is en er zowel in de het
voorjaar/ de voorzomers als in de voorherfst relatief weinig vleermuizen werden vastgesteld, kan het
voorkomen van overwinterende vleermuizen in het plangebied worden uitgesloten.
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5.2 Broedvogels
Er zijn geen territoria / nesten aangetroffen van huismus of gierzwaluw. Er zijn ook geen aanwijzingen
verricht over het voorkomen van andere vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen.
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6 CONCLUSIES

Er is het voornemen voor de (her)ontwikkeling van een gebied aan het Prinses Irenelaan 1a te
Paterswolde. Op grond hiervan is een gericht veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van
beschermde vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw).
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in het gebied gewone dwergvleermuizen en
laatvliegers foerageren. Er zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld. Gedurende en na realisatie van de
plannen kunnen deze vleermuissoorten er blijven foerageren. In de omgeving zijn ook voldoende
alternatieve foerageergebieden aanwezig. Negatieve effecten op de vleermuizen worden derhalve
uitgesloten.
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten;
de plannen aan de Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet
natuurbescherming.

Adviesbureau Mertens

13

Wageningen

Vleermuizen en broedvogels ter plaatse van en rond Prinses Irenelaan 1a te Paterswolde.
Eindrapport juli 2019

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Adviesbureau Mertens 2018. Quick scan beschermde planten- en diersoorten Prinses Irenelaan 1a te
Paterswolde. Wageningen, 1-12.
Bij 12, 2017. Kennisdocument gewone dwergvleermuis, Utrecht.
Bij 12, 2017. Kennisdocument ruige dwergvleermuis, Utrecht.
Bij 12, 2017. Kennisdocument huismus, Utrecht.
Bij 12, 2017. Kennisdocument Gierzwaluw, Utrecht.
van, 1999. Veldgids diersporen. Drukkerij Thieme, Nijmegen.
1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken, Handleiding broedvogel Monitoring
Project, SOVON, Beek-Upbergen.
EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblad Europese
Gemeenschap, nummer L. 103.
EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van de
Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2004. Rode lijsten diverse soortgroepen.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009. Rode lijsten diverse soortgroepen.
Ministerie Economische zaken, 2016. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van
de natuur (Wet natuurbescherming). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2016, 1-34.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste lijst
jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van LNV
(Dienst Regelingen), Den Haag.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg aangepaste
beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van LNV (Dienst Regelingen),
Den Haag.
Netwerk Groene Bureaus, 2017. Vleermuisinventarisatie-protocol; Introductie, toelichting en tabel. Odijk.

Adviesbureau Mertens

14

Wageningen

BIJLAGEN

1 BEGRIPPEN

Baltsplaats

Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt
verdedigd tegen andere mannetjes.

Foerageergebied

Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.

Foerageerplaats

Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.

Kolonie

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

Migratieroute

Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.

Paarplaats

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

Verblijfplaats

Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent).

Vliegroute

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

Voorbijvliegend

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

Zwermen

Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele
kolonieplaats.

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en

temperatuurwisselingen zijn nihil.
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.

2 ONDERZOEKS OMSTANDIGHEDEN

Duur (uur) Temperatuur (OC)

Neerslag (mm)

Wind
(bft)

Datum (2018/2019)

Tijd (uur)

- 24 september 2018
- 4 oktober 2018
- 8 april 2018
- 27 april 2018
- 14 mei 2019
- 9 juni 2019
- 24 juni 2019

22.00-24.00
22.00-24.00
07.00-09.00
19.00-21.00
04.00-08.00
20.00-24.00
03.00-07.00

2
2
2
2
4
4
4

14
12
19
12
16
21
29

Geen
Geen
Geen
Geen*
Geen
Geen
Geen

2
3
2
2
2
2
2

- 29 juni 2019
20.00-22.00
* Overdag korte tijd (mot)regen

2

28

Geen

2
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Aerius berekening
In Eelde-Paterswolde (gemeente Tynaarlo) wordt het voormalig gemeentehuis omgevormd
tot 19 appartementen, aan de achterzijde wordt een deel bijgebouwd. Bureau
Waardenburg heeft een Aerius berekening uitgevoerd om de effecten van deze ingreep op
stikstofgevoelige habitats te bepalen.
Aerius berekening aanlegfase
In onderstaande tabellen staat het materieel en de waardes die zijn gebruikt om het effect
van stikstof te meten.
Tabel 1 ingevoerd materieel in Aerius aanlegfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

NOx

bulldozer 100 kw, 2006

1,3 kg/j

dumper 215 kw, 2005

11,6 kg/j

wals 90 kw, 2006

0,4 kg/j

asfalt afwerkinstallatie 100 kw, 2006

0,6 kg/j

graafmachine 100 kw, 2006

4,2 kg/j

hijskranen 200 kw, 2006

43,2 kg/j

Wegverkeer | Buitenwegen

NOx

Licht verkeer

3,5 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

0,5 kg/j

1
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Aerius berekening gebruiksfase
Tabel 2 ingevoerd materieel in Aerius gebruiksfase
Emissiebron

NOx

Appartementen

21,1 kg/j

Licht woonverkeer

98,9 kg/j

Rekenpunten
Op elk dichtstbijzijnde habitattype binnen 10 km van het plangebied is een rekenpunt
geplaatst.
Tabel 3 locatie rekenpunten binnen habitattypen
Rekenpunten

habitattype

Zuidlaardermeergebied
Drentsche Aa-gebied

afstand
3 km

H91E0C

Leekstermeergebied

5 km
5 km

Drentsche Aa-gebied

ZGH2310

10 km

Drentsche Aa-gebied

H7140A

2 km

Drentsche Aa-gebied

ZGH4030

9 km

Drentsche Aa-gebied

H9190

6 km

Drentsche Aa-gebied

H4010A

5 km

Drentsche Aa-gebied

2 km

Drentsche Aa-gebied

H6410

9 km

Drentsche Aa-gebied

H91D0

8 km

Drentsche Aa-gebied

H4030

6 km

Drentsche Aa-gebied

H9120

6 km

Drentsche Aa-gebied

H6230vka

6 km

Drentsche Aa-gebied

H2310

7 km

Resultaten
Uit de berekening volgt dat er geen extra stikstofdepositie plaatsvindt als gevolg van de
omvorming
van
voormalig
gemeentehuis
in
Eelde-Paterswolde
tot
19
appartementenwoning. Voor alle rekenpunten is de emissie lager dan 0,005 mol/ha/j wat
mag worden afgerond op 0,00.
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Tabel 4 Resultaat per rekenpunt per habitattype en/of Natura 2000-gebied
Aanlegfase
Rekenpunten

habitattype

Zuidlaardermeergebied
Drentsche Aa-gebied

H91E0C

Leekstermeergebied

afstand

gebruiksfase

mol/ha/j

3 km

0.00093

0.00102

5 km

0.00057

0.00027

5 km

0.00047

0.00018

Drentsche Aa-gebied

ZGH2310

10 km

0.00034

0.00012

Drentsche Aa-gebied

H7140A

2 km

0.00138

0.00195

Drentsche Aa-gebied

ZGH4030

9 km

0.00025

0.00009

Drentsche Aa-gebied

H9190

6 km

0.00048

0.00017

Drentsche Aa-gebied

H4010A

5 km

0.00058

0.00021

Drentsche Aa-gebied

2 km

0.00148

0.00211

Drentsche Aa-gebied

H6410

9 km

0.00025

0.00009

Drentsche Aa-gebied

H91D0

8 km

0.00053

0.00020

Drentsche Aa-gebied

H4030

6 km

0.00064

0.00023

Drentsche Aa-gebied

H9120

6 km

0.00069

0.00025

Drentsche Aa-gebied

H6230vka

6 km

0.00039

0.00014

Drentsche Aa-gebied

H2310

7 km

0.00039

0.00014

Conclusie
Als gevolg van de verbouwing van het voormalig gemeentehuis te Eelde-Paterswolde tot
19 appartementen is geen sprake is van een verhoogde stikstofdepositie op
stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden. Hiermee is
voldoende onderbouwd dat de Wet natuurbescherming de voorgenomen bouw niet in de
weg staat. Bovendien is geen sprake van vergunningplicht Wet natuurbescherming
(gebiedsbescherming) als gevolg van te verwachten stikstofemissie.
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Figuur 1 Resultaat stikstof (NOx) berekening aanlegfase
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Figuur 2 Resultaat stikstof (NOx) berekening gebruiksfase

5
Notitie Aerius berekening

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Gertrud Berg.

Akkoord voor uitgave:

Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv
G.H. Bonhof

Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg
bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze
toepassing.
© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Tynaarlo
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan
waarvoor het is vervaardigd.
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau
Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv
hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl
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1

Inleiding
In opdracht van Noord West Development BV heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de te realiseren zorgappartementen in het kader van de Ruimtelijke Onderbouwing Ontwikkeling voormalig gemeentehuis EeldePaterswolde aan de Burgemeester J.G. Legroweg 1a te Paterswolde in de gemeente Tynaarlo. De Wet
geluidhinder beschouwt een zorgvoorziening als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een
toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of
een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te
realiseren zorgappartementen bevinden zich binnen de geluidzone van de Burgemeester J.G. Legroweg.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de zorgappartementen
en deze te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het
vaststellen van de binnenwaarde van de zorgappartementen valt buiten het kader van dit onderzoek.
Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” (RMG 2012). De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage.
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2

Situatie
Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen aan de Burgemeester J.G. Legroweg 1a te Paterswolde in de gemeente Tynaarlo. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de transitie
van het voormalig gemeentehuis van de gemeente Eelde-Paterswolde in een aantal zorgappartementen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realiseren zorgappartementen.

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven
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Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over
alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De
Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-,
avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en
ander volgens de formule:

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels
van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
De definitie van een gevel luidt:
‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen
en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’.
De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een
halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1
van het RMG 2012.

3.1

Wegverkeerslawaai

3.1.1 Zones
De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve:
-

wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a);

-

wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b).

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door
het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van
de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder
door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie.
Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
langs die autoweg of autosnelweg.’

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.’

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen.
Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer
Aard gebied

Aantal rijstroken

Zonebreedte ter weerszijden van de weg

stedelijk

1 of 2

200 m

3 of meer

350 m

1 of 2

250 m

3 of 4

400 m

5 of meer

600 m

buitenstedelijk

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Burgemeester J.G. Legroweg kent een maximum snelheid van 50 km/uur. De weg is gelegen in stedelijk gebied en heeft derhalve een zone van 200 m. De
te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zone van deze weg en er dient daarom
akoestisch onderzoek plaats te vinden.
De Prinses Beatrixlaan en Prinses Irenelaan kennen een maximum snelheid van 30 km/uur. Formeel
behoeft in het kader van de Wet geluidhinder dit deel van de weg niet in het onderzoek betrokken te
worden. Gelet op feit dat het hier wegen betreft met een zeer beperkte verkeersfunctie en lage verkeersintensiteit behoeven ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening deze wegen niet
meegenomen te worden in het akoestisch onderzoek.
3.1.2 Normstelling en ontheffing
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere
waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toelaatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en
wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.
Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger
dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt
ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing
gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63
dB. De locatie is binnenstedelijk gelegen.
Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden onderzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-
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houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden
met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bovendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid
5 Wgh).
3.1.3 Binnenwaarde
Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in
het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder
in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 28 dB.
3.1.4 Dove gevels
Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd.
Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de
geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden gerespecteerd.
3.1.5 Aftrek artikel 110 g
Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden
gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt:
-

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur
of hoger is geldt een aftrek van:

-

-

4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is
dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Voor de Burgemeester J.G. Legroweg geldt derhalve een aftrek van 5 dB.
Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een
gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

3.2

Cumulatie

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zoneringsplichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f Wgh).
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Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschreven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop
bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt
betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing.
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Rekenmethode
Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig
het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft
twee rekenmethoden weer:
-

Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg
bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogteverschillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.

-

Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de
randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het
gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk.
Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel
worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel
schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn beschouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend.
Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd:
− aantal reflecties:

maximaal 1 stuks;

− openingshoek:

2 graden;

− bodemfactor:

0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het rekenmodel geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor.

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelasting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende geluidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de
hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft (1,8, 5,8 en 9,8
meter boven maaiveld).
De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafische weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden
besproken in hoofdstuk 6.
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Uitgangspunten
5.1

Fysieke gegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan
wel door opdrachtgever aangeleverd.

5.2

Verkeersgegevens

Bij de geluidsberekeningen is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens van de gemeente Tynaarlo.
Het betreft hier het verkeersmodel van de gemeente met een prognose voor het jaar 2024. Deze
prognose is opgenomen in bijlage 2. Deze prognose is gecorrigeerd naar het jaar 2028. Deze gecorrigeerde gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-,
avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie
uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld:
-

lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s);

-

middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen);

-

zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger,
trekkers met oplegger).

Deze gegevens zijn eveneens van de gemeente verkregen.
Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak
Weg

Wegdek

Etmaal intensiteit

Periode

%

2028
Burgemeester
J.G. Legroweg

dab

5.200

Samenstelling verkeer
% lmv

% mzw

% zw

dag

6,86

88,28

8,28

3,44

avond

3,49

87.79

8,62

3,59

nacht

0,46

87,23

9,02

3,75
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Berekening en toetsing
6.1

Berekening

De berekende geluidsbelasting op de gevels van het complex vanwege de betreffende weg is opgenomen in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB. De in rood aangegeven
geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB.

Figuur 2. Waarneempunten
Tabel 3. Geluidsbelasting in dB per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek o.g.v. artikel 110g Wgh
wnp
1
2
3
4
5
6
7
8

Burgemeester J.G. Legroweg
Waarneemhoogte
1.8
5.8
40 dB
42 dB
41 dB
43 dB
44 dB
46 dB
44 dB
46 dB
46 dB
47 dB
46 dB
48 dB
46 dB
48 dB
46 dB
48 dB

wnp
9.8
43 dB
44 dB
47 dB
46 dB
48 dB
48 dB
48 dB
48 dB

9
10
11
12
13
14
15

Burgemeester J.G. Legroweg
Waarneemhoogte
1.8
5.8
46 dB
47 dB
47 dB
49 dB
47 dB
49 dB
45 dB
46 dB
44 dB
46 dB
44 dB
46 dB
41 dB
43 dB

9.8
47 dB
49 dB
49 dB
47 dB
47 dB
47 dB
44 dB
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6.2

Toetsing

De locatie voldoet niet geheel aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het betreft
hier de meest nabij de Burgemeester J.G. Legroweg gelegen waarneempunten, gelegen naast de
hoofingang van het voormalige gemeentehuis (waarneempunten 10 en 11). De overschrijding van de
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 1 dB vanwege deze weg.
De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. De gemeente Tynaarlo
zou kunnen overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai wat betreft
de Burgemeester J.G. Legroweg.

6.3

Cumulatie

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen
wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. In het projectgebied is echter sprake van
slechts een bron waardoor cumulatie niet aan de orde is.
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Hogere Waarde
De geluidsbelasting van vanwege het wegverkeer is hoger dan ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 63 dB vaststellen.
Deze waarde wordt niet overschreden.
Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan
wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende
pand. Daarbij is gedacht aan het volgende.
-

Bronmaatregelen
Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal zorgappartementen gaat is het niet reëel om
op het betreffende wegvak een verhardingstype toe te passen met een geluid reducerend effect.

-

Vergroting afstand bron-waarneempunt
Vergroting van deze afstand is niet mogelijk. Het betreft de transitie van een bestaand kantorenpand in zorgappartementen.

-

Maatregelen in het overgangsgebied
Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is zowel
fysiek als om stedenbouwkundige redenen niet haalbaar.

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn.
-

Maatregelen aan de gevel
De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 1 dB. Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de zorgappartementen niet mogelijk zijn zullen
in de te realiseren zorgappartementen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden
toegepast dat de wettelijke binnenwaarde van 28 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt
overschreden. In het traject waarin de omgevingsvergunning voor het ombouwen van het betreffende gebouw wordt voorbereid, dient de aard en mate van isolatie van de gevels te worden bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend
zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke geluidwering de betreffende gevels dienen te voldoen.
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Tabel 4. Benodigde geluidwering per gevel in dB
gevel
wettelijke
1e bouwlaag
2e bouwlaag
3e bouwlaag
1)
1)
(wnp)
binnenwaarde
gel.belasting
wering
gel.belasting
wering
gel.belasting1)
wering
10
28 dB
52 dB
25 dB2)
54 dB
26 dB
54 dB
26 dB
11
28 dB
52 dB
25 dB2)
54 dB
26 dB
54 dB
26 dB
1)
Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder
2)
Minimale geluidwering op grond van het Bouwbesluit (onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten,
alsmede woon- en slaapruimten van verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven)
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Conclusie en samenvatting
In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting
vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Burgemeester J.G. Legroweg op de gevels van de te
realiseren zorgappartementen in het kader van de Ruimtelijke Onderbouwing Ontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde aan de Burgemeester J.G. Legroweg 1a te Paterswolde in de
gemeente Tynaarlo.
Uit het onderzoek blijkt de locatie niet geheel voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het betreft hier de meest nabij de Burgemeester J.G. Legroweg gelegen waarneempunten, gelegen naast de hoofingang van het voormalige gemeentehuis (waarneempunten 10 en 11).
Om de transitie in zorgappartementen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Tynaarlo een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd is waarom
maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de
landelijke wetgeving.
Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de
maximale binnenwaarde van 28 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede
aangeleverd te worden.
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Geachte heer Kleiker,
Het voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde zal worden verbouwd tot zorgappartementen. Het
pand heeft een monumentale status en ondervindt geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de
Burgemeester J.G. Legroweg. Ventilatie vindt plaats op basis van mechanische toe- en afvoer.
De heersende geluidbelasting is ontleend aan het ‘Akoestisch onderzoek ruimtelijke onderbouwing
ontwikkeling voormalig gemeentehuis, gemeente Tynaarlo’ met projectnummer 247.75.50.00.00, d.d.
14 maart 2019 van BugelHajema, adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht. De hoogste geluidbelasting op het plan bedraagt 54 dB exclusief aftrek art. 110g Wgh.
Vanuit het Bouwbesluit 2012 gelden er voor bestaande gebouwen geen eisen aan de geluidwering
van de gevels. In voornoemd akoestisch onderzoek is in hoofdstuk 3.1.3 gesteld dat er vanuit het
Bouwbesluit 2012 een eis geldt ten aanzien van het binnenniveau in geluidgevoelige gebruiksfuncties,
echter vanwege voornoemde reden is dit niet geheel correct.
Vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) worden in hoofdstuk VIIIb wel eisen gesteld aan het binnenniveau
in woningen, maar niet expliciet voor overige geluidgevoelige gebruiksfuncties. In artikel 113 is aangegeven dat bij algemene maatregel van bestuur voor daarbij aan te wijzen andere geluidsgevoelige
gebouwen overeenkomstige regels kunnen worden gesteld. Op dit moment is niet bekend of de gemeente Tynaarlo hiervoor nadere eisen heeft gesteld.
Op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing, is het aannemelijk te stellen dat de gemeente besluit/heeft besloten eisen te stellen aan de binnenwaarde in zorgfuncties, afgestemd op de eisen die

Landstra bureau voor bouwfysica
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bestaan voor nieuwbouw, al dan niet met een marge. Voor nieuwbouw wordt een eis van 28 dB gesteld aan het binnenniveau in woon-, slaap, behandel- en onderzoeksruimten van een gezondheidszorgfunctie.
Om inzicht te krijgen in de huidige geluidwering van de gevel, is een indicatieve berekening gemaakt
van de geluidwering van de gevels van een 'Living/eetruimte' op de eerste verdieping.
Uitgegaan is van een gevel met een massa van ten minste 600 kg/m 2, enkel glas 4 mm, het kozijn met
de laagste geluidwering, enkelzijdige naaddichting en enkele kierdichting, wordt een GA;k behaald van
circa 28 dB(A).
De nieuwbouw(!) eis voor een gezondheidszorgfunctie, ten aanzien van de geluidwering van de gevels, bedraagt het verschil tussen de geluidbelasing op de gevel en 28 dB (het maximaal toegestane
binnenniveau). De hoogste geluidbelasting op de gevel ter plaatse van de living/eetruimte bedraagt
49 (incl. aftrek art. 110g Wgh) + 5 (hoogte aftrek) = 54 dB (excl. aftrek art 110g Wgh).
Dit betekent dat een geluidwering benodigd is van 54 - 28 = 26 dB(A). Met de uitkomt van de indicatieve berekening, kan worden gesteld dat (ruimschoots) aan de eis voor nieuwbouw kan worden voldaan en er een behaaglijk akoestisch woon-en leefklimaat in de (gemeenschappelijke) living/eetruimte
kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat er dan nog niet met de aanwezige achterzet
beglazing is gerekend, welke een positieve invloed heeft op de geluidwering van de gevel. Wel dient
er aandacht te worden besteedt aan naad en kierdichting.

Met vriendelijke groet,
Landstra bureau voor bouwfysica

Landstra bureau voor bouwfysica
18041b01 Verbouw voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde
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VOORLOPIGE UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig
gemeentehuis Eelde-Paterswolde door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording
van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het
waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies moet maken. Vooralsnog ontvangt u van ons een voorlopige standaard
uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan nader uitgewerkt worden. U ontvangt binnen 6 weken het de
definitieve uitgangspuntennotitie voor dit plan.

PLAN: Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde
------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving:
Binnen het projectgebied is het niet helemaal duidelijk hoe in de huidige situatie met het hemelwater wordt omgegaan. In de
toekomstige situatie wordt er alles aan gedaan om het hemelwater schoon te infiltreren en/of naar het oppervlaktewater te
leiden.

Oppervlakte plangebied: 7552 m2
Toename verharding in plangebied: Het verhard oppervlak zal met circa 200 m2 toenemen. Het project is gelegen in stedelijk
gebied. m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aanvrager / initiatiefnemer:

Bügel Hajema
Vaart NZ 48-50
9401 GN Assen
@bugelhajema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemeente Tynaarlo:

0592-266662
@tynaarlo.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------

Waterschap Hunze en Aa's

(0598) 69 3248
@hunzeenaas.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte

,

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien worden extremer. Er valt in
een korte periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel,
waardoor waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons
beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden.
Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval
van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn.

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden afgestemd met o.a. de
waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij
het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt
wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies.

Waterparagraaf
In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap Hunze en Aa's. De wijze
waarop de aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van
het plan. In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten
gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de
locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het
bestemmingsplan dienen zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater
& riolering, grondwater & ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur
& ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het waterschap streeft er
naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld
kunnen worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen
naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen,
Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema wateroverlast

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar ook op de lange termijn,
goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige
veranderingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd
op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke
werknormen (Nationaal Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat
door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het
oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt.
Grondgebruikstype

Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar)

grasland

5 procent

1/10

akkerbouw

1 procent

1/25

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent

1/50

glastuinbouwgebied

1 procent

1/50

bebouwd gebied

0 procent

1/100

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 2050 van het KNMI
(klimaatscenario G).

Stedelijk gebied
In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van het oppervlak open water
en de maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in
jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 13 procent
klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied
mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm
(nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen
zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water.

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet resulteren in een extra
belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende
maatregelen neemt om de versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard
oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen.

Bepalen compensatie bij toename verharding
Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te compenseren, wordt gebruik
gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging,
de afvoernorm bij maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze
inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is.
Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen moet kunnen worden zonder
dat de inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt overschreden.
Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging gerealiseerd moet
worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor
de benodigde extra berging.

Vragen:
------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2 in het landelijke
gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja geantwoord.
Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm ligt van de keur. Op grond van
algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.

Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. Met hoeveel m2 neemt te
verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het stedelijk gebied? is geantwoord: Het verhard oppervlak zal met
circa 200 m2 toenemen. Het project is gelegen in stedelijk gebied.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema afvalwater & riolering

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of meldingsplicht op grond
van de Waterwet.
Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht op grond van het
besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit.
Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module.
Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande kwaliteitsverbetering van het
oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een
gemengd rioolstelsel. Via het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering
geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het hemelwater
niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume
afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende
hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse
bronnen zijn verontreinigd voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt.

Verontreiniging voorkomen
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de
beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het
gebruik van preventieve/ brongerichte maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van
de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde
effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen.
De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn:
Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruiken. Alternatieven
gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven;
● Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opnemen om
hondenpoep op te ruimen;
● Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op publieksintensieve locaties
als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen;
● Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om
menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen;
● De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee kan het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek
Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker
maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de
methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode);
●

●
●
●
●
●

Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien met stoffen;
Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken;
Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te beperken of te voorkomen;
Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik middelen, die zo
milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod raadplegen.

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van dat
oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen
voor het oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de
hierna aangegeven specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam.

Kwetsbaar water
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen afvalwaterlozingen toe:
●
●
●
●
●
●

met de functie zwemwater;
met de functie drinkwater;
met de functie natuur(waarde);
met de functie viswater;
in een ecologisch gevoelig gebied;
met een geringe doorstroming.

Landelijk beleid
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde oppervlakken/activiteiten of
schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het
vergunningen- en handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan.

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het hemelwater af te voeren.
Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren
via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar
oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen
buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool
afgevoerd moet worden.

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor
de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van
verontreinigd hemelwater dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij de
inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het
Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.

Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt invulling gegeven aan de trits
vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: Binnen het plan wordt het hemelwater schoon vastgehouden.

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en waarom
worden hiervoor geen milieuvriendelijke alternatieven toegepast? is geantwoord: Nee

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en welke

maatregelen worden er getroffen om vervuiling van hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: Nee

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is geantwoord:
●

via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema grondwater & ontwatering

Taken en verantwoordelijkheid
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, gemeente en waterschap.
Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel,
voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid
of particulier).
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover
gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om
maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of
hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd worden op vuilwaterriolering).
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit toetsing, advies en
vergunningverlening voor kleine onttrekkingen.

Grondwater ordenend
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de locatiekeuze en de
inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet
mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet
gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het
plangebied te voorkomen.

Wateroverlast
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, 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 problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die aanwezig
dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de
aanwezigheid van oude bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en
drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer
aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief
beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met het
waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste grondwaterstanden zijn en of er
sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.

Normen
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende ontwateringseisen richtinggevend. Voor
verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt
overschreden) de volgende ontwateringsadviezen.

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:
●
●

Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;
woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;

drijvende woningen: geen ontwateringseis;
woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen
moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de weg;
● gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
● industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.
●
●

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch ontwerp hier op
afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van
waterlopen en drains en draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen,
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de
omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of
een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of aangepaste
inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen)
moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht toe waarom deze onttrekking
plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is geantwoord: Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter minus het maaiveld nodig. In het
plangebied Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde is de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze plekken is
zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de drooglegging
en ontwatering is gewenst. De inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden
op dit nadere onderzoek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand voor de verschillende
functies en belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren
oppervlaktewater peilen worden vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt
hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de
peilwijziging opgetreden wijziging in de grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste grondwaterregime
(GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde
oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een
droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze
droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. Conform de landelijke

werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0%
inunderen, de toelaatbare peilstijging is in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan het
bebouwd gebied.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting watersysteem

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente
of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aanen afvoer van water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben.

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. Schouwsloten vervullen een
belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen
onder de schouwverordening van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van oppervlaktewater af. Het dempen van sloten
veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen,
schouwsloten en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te
veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel
Dempingen.

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht of meldingsplicht op
grond van de Waterwet.

Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de chemisch en ecologisch
oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: Nee

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden met het principe
'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: Er worden alleen niet-uitlogende materialen gebruikt.

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

graven of verleggen van watergangen:
dempen watergang:
aanbrengen dam:
kabels en leidingen in en langs watergangen:
werken/activiteiten in of nabij waterkeringen:
aanbrengen beschoeiing of damwand:
aanbrengen vlonders/steigers:
aanbrengen brug:
beplanting langs watergang:
inrichten natuurvriendelijke oevers:
wijzigen waterpeil:

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker planvorming. Omdat het
waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en
voorwaarden voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.

Schouwsloot
Binnen het plangebied Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde zijn
schouwsloten gelegen. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap maar wel een belangrijke functie
vervullen voor de ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie goed te laten vervullen is het van belang dat een schouwsloot
schoon is. De eigenaren van de schouwsloot zijn verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, het waterschap ziet hier
op toe. Schouwsloten mogen niet zonder toestemming van het waterschap gedempt worden, ook het profiel van een
schouwsloot mag niet zonder toestemming gewijzigd worden. In de beleidsregel dempingen is aangegeven onder welke
voorwaarden demping mogelijk is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting natuur en ecologie

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van groot belang is het
voorkomen van stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen
ontstaan als vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met
doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen voorkomen worden.

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten zich in voldoende mate
kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van
groot belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en
leef- en foerageergebied voor planten en dieren.

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de natuur. Tijdens de
voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij
behorende voorzieningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde onderwerpen die van
toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te blijven betrekken en
rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden

op welke wijze omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en
nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies
U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Ruimtelijke onderbouwing
herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde door gebruik te maken van de
digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe
geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet worden doorlopen.
PLAN: Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig gemeentehuis EeldePaterswolde
-----------------------------------------------------------------------------------------------Algemene projectgegevens:
Projectomschrijving:
Binnen het projectgebied is het niet helemaal duidelijk hoe in de huidige situatie met het
hemelwater wordt omgegaan. In de toekomstige situatie wordt er alles aan gedaan om het
hemelwater schoon te infiltreren en/of naar het oppervlaktewater te leiden.
Oppervlakte plangebied: 7552 m2
Toename verharding in plangebied: Het verhard oppervlak zal met circa 200 m2 toenemen.
Het project is gelegen in stedelijk gebied. m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------Aanvrager / initiatiefnemer:
Bügel Hajema
Vaart NZ 48-50
9401 GN Assen
@bugelhajema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemeente Tynaarlo:

0592-266662
@tynaarlo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Waterschap Hunze en Aa's
(0598) 69 3248
@hunzeenaas.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Geachte

,

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar.
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslaggebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval
van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn.
Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het
om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies.
Waterparagraaf
In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het
waterschap moet daarin zijn meegenomen.
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen:
veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, peilen &
drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie
en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld
worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te
houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in
de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel
verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap,
Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit,
gemeentelijke verordening, watervergunning.

In het plangebied en de directe omgeving zijn geen hoofdwatergangen aanwezig. De
vijverpartij is onderdeel van het watersysteem dat onder schouw staat. Waterdoorvoer
vanuit naastgelegen gebieden loopt door deze vijverpartij. Omdat nog niet duidelijk is of
het verharde oppervlakte wijzig is geen concreet advies m.b.t de watercompensatie te
geven. Uitgaande van ca 200m2 toenam is er een compensatie nodig van ca 16 m3 extra
ten opzichte van de huidige situatie. Algemene uitgangspunt en voor de verdere
ontwikkeling en uitwerking zijn de adviezen zoals die in dit document zijn gegeven.
Het gebied ligt in een peilgebied met een vast streefpeil van NAP + 0,05m.
----------------------------------------------------------------------------------------------Thema wateroverlast
Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu,
maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de
inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch,
in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord

Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat door
inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt
in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt.
Grondgebruikstype
Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar)
grasland
5 procent
1/10
akkerbouw
1 procent
1/25
hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent
1/50
glastuinbouwgebied
1 procent
1/50
bebouwd gebied
0 procent
1/100
Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G).
Stedelijk gebied
In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is
afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een
situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt
een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief
13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het
stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de
norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied.
Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water.
Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak
niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd
worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde
waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard
oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen.
Bepalen compensatie bij toename verharding
Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak
te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan
op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij
maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige
wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is.
Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane
gebiedsafvoer wordt overschreden.
Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van
het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging.

Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met
meer dan 1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja
geantwoord.
Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm
ligt van de keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.

Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak.
Met hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het
stedelijk gebied? is geantwoord: Het verhard oppervlak zal met circa 200 m2 toenemen. Het
project is gelegen in stedelijk gebied.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema afvalwater & riolering
De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet.
Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit.
Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet
module.
Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden
van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden
blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig
voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. Het
vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het
hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het
oppervlaktewatersysteem terechtkomt.
Verontreiniging voorkomen
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het
hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits
voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende

materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van
deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen
zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond
van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de zorgplicht volledig af te
kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.
Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn:














Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink,
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven;
Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen;
Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers
en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen;
Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te
voorkomen;
De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt.
Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden
voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk
gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker
maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze
maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOBmethode);
Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk
knoeien met stoffen;
Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of
beperken;
Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te
beperken of te voorkomen;
Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat.
Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod
raadplegen.
Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering
van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater
passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam
of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de
hierna aangegeven specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar
oppervlaktewaterlichaam.
Kwetsbaar water
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen
afvalwaterlozingen toe:


met de functie zwemwater;







met de functie drinkwater;
met de functie natuur(waarde);
met de functie viswater;
in een ecologisch gevoelig gebied;
met een geringe doorstroming.

Landelijk beleid
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese
en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan.
Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als
de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar
regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een
kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid
van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde
regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden.
Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat
rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij
de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.
Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze
wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: Binnen het
plan wordt het hemelwater schoon vastgehouden.
Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen
verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke
alternatieven toegepast? is geantwoord: Nee
Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen
verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van
hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: Nee
Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is
geantwoord:


via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema grondwater & ontwatering
Taken en verantwoordelijkheid
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger,
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet
aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur
(overheid of particulier).
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het
waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het
aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet
geloosd worden op vuilwaterriolering).
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral
uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen.
Grondwater ordenend
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden
in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het
uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige
gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet
gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen.
Wateroverlast
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, 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 problemen geven
wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die
aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden
overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient
aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch
wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun
wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen
natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden wanneer het
hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met
het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste
grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.
Normen
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de
volgende ontwateringsadviezen.
Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:


Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;











woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;
drijvende woningen: geen ontwateringseis;
woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag
niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden
blijven;
gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m
onder as van de weg;
gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de
grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen,
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door
de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste
functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of
aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder gangbare
vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de
laagste maatschappelijke kosten.
Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht
toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is
geantwoord: Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter
minus het maaiveld nodig. In het plangebied Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling
voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
(plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze
plekken is zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal resulteren in
grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de drooglegging en ontwatering is gewenst. De
inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden
op dit nadere onderzoek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging
Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het

gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden
vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen,
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.
Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt.
Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van
1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter.
Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.
Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar.
Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13%
klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is
in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van
toepassing is dan het bebouwd gebied.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting watersysteem

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft
ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van
water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben.
Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot.
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in
eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van
het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.
Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en
overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en
schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden
die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen.
De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet.
Vragen:
------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: Nee
Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: Er worden
alleen niet-uitlogende materialen gebruikt.
Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt:












graven of verleggen van watergangen:
dempen watergang:
aanbrengen dam:
kabels en leidingen in en langs watergangen:
werken/activiteiten in of nabij waterkeringen:
aanbrengen beschoeiing of damwand:
aanbrengen vlonders/steigers:
aanbrengen brug:
beplanting langs watergang:
inrichten natuurvriendelijke oevers:
wijzigen waterpeil:

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de
beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk
water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit
kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.
Schouwsloot
Binnen het plangebied Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling voormalig gemeentehuis
Eelde-Paterswolde zijn schouwsloten gelegen. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom
zijn van het waterschap maar wel een belangrijke functie vervullen voor de ontwatering. Om
deze ontwateringsfunctie goed te laten vervullen is het van belang dat een schouwsloot
schoon is. De eigenaren van de schouwsloot zijn verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te
maken, het waterschap ziet hier op toe. Schouwsloten mogen niet zonder toestemming van het
waterschap gedempt worden, ook het profiel van een schouwsloot mag niet zonder
toestemming gewijzigd worden. In de beleidsregel dempingen is aangegeven onder welke
voorwaarden demping mogelijk is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting natuur en ecologie
Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden

te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen
voorkomen worden.
Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang
voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren.
Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's
Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water
gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document.
Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen
voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de
beleidsmedewerker planvorming.
-----------------------------------------------------------------------------------------------De WaterToets 2017
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Noord West Development heeft het voornemen om het voormalige gemeentehuis in EeldePaterswolde te herontwikkelen voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Om dit project te kunnen realiseren dient te worden afgeweken van de beheersverordening EeldePaterswolde met een omgevingsvergunning op basis van art. 2. eerste lid onder c, in combinatie
met artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° van de Wabo.
Een omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverordening moet samengaan met een
ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing zet uiteen of er vanwege een planvoornemen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
De omgevingsvergunning biedt de mogelijkheid om 19 appartementen te realiseren voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg.. De activiteit die mogelijk wordt gemaakt, valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Onderdeel D 11.2 betreft: ‘uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’.
De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toepassing (oppervlakte van 200 ha of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van
200.000 m2 of meer). Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op
grond van het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.beoordeling behandeld.
Het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is gewijzigd. De wijziging is het gevolg
van de implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU.
Dit is de richtlijn die ziet op projecten (kolom 4). De wijzigingsrichtlijn is voor het overgrote deel
geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is (op één onderdeel na)
in werking getreden op 7 juli 2017, maar geldt vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende vergunningaanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen besluit is genomen.

Eén van de belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije
m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldingsnotitie. Dit is geregeld in artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r.
De voorliggende aanmeldingsnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het
milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Aan de hand van
deze informatie kan het bevoegd gezag een beslissing nemen of voor de voorgenomen activiteit
een MER dient te worden opgesteld.

situatie met rood omkaderd de projectlocatie

1.2

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Noord West Development is initiatiefnemer voor het project.
Postbus 28
9500 AA Stadskanaal
Het bevoegd gezag is de gemeente Tynaarlo.
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1.3

Planologische inpassing

De vigerende planologisch-juridische regeling voor het projectgebied is neergelegd in de beheersverordening Eelde-Paterswolde. Het projectgebied heeft op basis van de beheersverordening de
enkelbestemming 'Maatschappelijk', de functieaanduiding 'Kantoor', de functieaanduiding 'Rijksmonument' en een bouwvlak.
Binnen de huidige planologisch-juridische regeling is het niet mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling te realiseren. Dit is wel mogelijk met een omgevingsvergunning op basis van art. 2. eerste
lid onder c, in combinatie met artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° van de Wabo.
Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet samengaan met een
ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing zet uiteen of er vanwege een planvoornemen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

1.4

Procedurele aspecten

Voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure gelden de volgende stappen:
1.

Het bevoegd gezag moet beoordelen of voor de activiteit een milieueffectrapportage moet
worden gemaakt. Hierop moet binnen zes weken nadat de initiatiefnemer alle informatie
heeft verstrekt, worden beslist door het bevoegd gezag.

2.

Van deze beslissing wordt binnen dezelfde termijn mededeling gedaan bij de aanvrager. De
beslissing die wordt genomen, moet worden gebaseerd op de informatie die is verstrekt in de
aanmeldnotitie.

3.

Daarnaast houdt het bevoegd gezag bij de beslissing rekening met de relevante criteria van
bijlage III bij de mer-richtlijn en andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Dit moet
ook terugkomen in de motivering van de beslissing (zie artikel 7.17 derde en vierde lid Wm).

4.

Het beoordelingsbesluit dient als bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit – het bestemmingsplan – te worden opgenomen.

5.

Tenslotte wordt het beoordelingsbesluit door de initiatiefnemer toegevoegd aan de aanvraag
om omgevingsvergunning.

1.5

Inhoudsvereisten aanmeldingsnotitie

Doel van een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is om op objectieve wijze informatie over mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen activiteit te
verzamelen. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van
het doorlopen van een m.e.r.-procedure.
Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....'
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De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van
bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). Bijlage III noemt drie
hoofdthema's:
1.

de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van ongevallen);

2.

de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu);

3.

de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en waarschijnlijkheid van het effect).

2.

Kenmerken van het project

Conform bijlage III van de EU-richtlijn dienen de volgende aspecten in overweging te worden genomen:
Criteria

Beschrijving van de mogelijke

Doorlopen

effecten

procedure noodzakelijk?

van

een

Het project bestaat uit het

nee

mer-

Kenmerken van het project
Omvang van het project

realiseren van 19 appartementen beschermd wonen

met

intensieve dementiezorg. Om
deze ontwikkeling mogelijk te
maken wordt het voormalige
gemeentehuis

inpandig

ver-

bouwd en wordt het gebouw
aan de achterzijde vergroot
met circa 200 m2.
In de omgevingsvergunning is
nadrukkelijk rekening gehouden met het monumentale
pand, waardoor het pand in
zijn oude stijl wordt terug gebracht.
Cumulatie met andere pro-

In de omgeving van het pro-

jecten

jectgebied zijn geen grootschalige

ontwikkelingen

nee

be-

kend die kunnen leiden tot een
stapeling (cumulatie) van milieueffecten.
Gebruik van natuurlijke hulp-

Voor de herontwikkeling en

bronnen

uitbreiding van het gebouw

nee

zullen natuurlijke hulpbronnen
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worden ingezet. De uitbreiding
wordt gerealiseerd van steenachtige materialen en hout,
grondstoffen die niet bijzonder
schaars zijn.
Er is geen sprake van een onevenredig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Productie van afvalstoffen

Bij de herontwikkeling en het

nee

gebruik van het projectgebied
komen geen schadelijke
afvalstoffen vrij.
Verontreiniging en hinder

Bij de voorgenomen activiteit

nee

worden geen stoffen, methoden of technologieën gebruikt
waardoor

verontreinigingen

(bodem, water, lucht) of hinder (geur, licht, visueel) ontstaan.
Risico van ongevallen

De realisatie van woonzorgappartementen

brengt

nee

geen

externe veiligheidsrisico’s met
zich mee.
3.

Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan
zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
Criteria

Beschrijving van de mogelijke

Doorlopen

effecten

procedure noodzakelijk?

van

een

Het projectgebied is nu be-

nee

mer-

Plaats van het project
Het bestaande grondgebruik

stemd voor zakelijke dienstverlening. Door het monumentale gebouw een nieuwe functie te geven, waarbij de cultuurhistorische

waarden

be-

houden blijven, verbeterd de
gebruiks- en toekomstwaarde
ten opzichte van de huidige
situatie.
De historische tuin wordt ge-
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reconstrueerd

in

overeen-

stemming met het oorspronkelijk ontwerp.
Relatieve rijkdom aan en de

Het projectgebied heeft geen

kwaliteit en het regeneratie-

hoge ecologische waarde. Ge-

vermogen van de natuurlijke

bieden met grotere natuur-

hulpbronnen van het gebied

waarden worden door de ont-

nee

wikkeling niet negatief beïnvloed.
Het opnamevermogen van het

Natuurwaarden in en rond het

natuurlijke milieu

plangebied worden niet nega-

nee

tief beïnvloed.
4.

Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant gekeken naar:
Criteria

Beschrijving van de mogelijke

Doorlopen

van

een

effecten

procedure noodzakelijk?

mer-

Kenmerken van het potentiele effect
Het bereik van het effect

In het projectgebied zijn geen

nee

activiteiten voorzien met een
groot effectbereik. Het
gaat om activiteiten met een
hinderuitstraling

van

enkele

meters tot enkele tientallen
meters die vergelijkbaar zijn
met de huidige bestemming.
Het grensoverschrijdende ka-

Van grensoverschrijdende mi-

rakter van het effect

lieueffecten is geen sprake.

De waarschijnlijkheid van het

De effecten zullen optreden

effect

op het moment dat het ge-

nee
nee

bouw in gebruik wordt genomen en duren zo lang de locatie als zodanig in gebruik is.
Verkeerseffecten en (beperkte) hinder als gevolg van n
verkeersbewegingen

zullen

elke werkdag optreden. De
effecten zijn uitsluitend omkeerbaar door het gebruik te
beëindigen.
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5.

Conclusie

Het project is in zekere zin onomkeerbaar, maar in vergelijking met de drempelwaarde van een
stedelijk ontwikkelingsproject van een relatief zeer geringe omvang. Wanneer er geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ zijn voor het milieu is het conform de wetgeving en de vigerende praktijk
niet nodig om een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen.
Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de
m.e.r.-procedure zinvol maken. Om bovenstaande reden is het doorlopen van een m.e.r.procedure niet noodzakelijk.
Voor de beoordeling of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
1.

de ruimtelijke onderbouwing voor het project;

2.

gebouwhistorisch onderzoek;

3.

tuinhistorisch onderzoek.
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BINNENGEKOMEN VRAGEN NAV INFOAVOND 7 MAART
VML GEMEENTEHUIS EELDE -PATERSWOLDE

– De informatiebijeenkomst op 7 maart jl. werd door veel van de bewoners als positief ervaren. Met
name plannen voor de renovatie van het monumentale pand en de tuin was veel waardering. Veel
bewoners maken zich zorgen over de bouw op het achterterrein en de parkeergelegenheid. Het is
jammer dat hier niet wat meer concretere plannen waren.
Een aantal bewoners wil, voordat ze steun geven aan de renovatie, meer duidelijkheid over de
omvang van de bouw op het achterterrein en de parkeergelegenheid. In het tijdplan wat
gepresenteerd werd op de bijeenkomst van 7 maart staat dat eind april er weer een bijeenkomst is
voor de bewoners. We gaan er van uit dat er bij deze bijeenkomst eind april er een totaal plan ligt,
met name wat betreft de omvang van de nieuwbouw, voor een definitief oordeel van de
omwonenden. Zoals in de kaders van de stedenbouw benoemd, wordt dan voor de omwonenden
inzichtelijk gemaakt wat de impact van nieuwbouw en wegkeuze is.
Het uitgangspunt is parkeren op eigen erf. Dat geldt voor beide fases: Monument (fase 1) en
nieuwbouw (fase 2). Het onderwerp verkeer voor fase 1 maakt onderdeel uit van de ruimtelijke
onderbouwing van de uitgebreide omgevingsvergunning. Daarnaast zal er een inrichtingsplan van het
terrein worden aangeleverd waar het parkeren deel van uit maakt. Deze uitwerking gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De toetsing zal door de gemeente plaats vinden.
Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat de uitwerking van de nieuwbouw (2e fase) in
overleg met de klankbordgroep zal plaats vinden. Het monument heeft thans prioriteit en wordt
daarbij zoveel mogelijk in zijn historische waarde gelaten. De keuzes ten aanzien van de nieuwbouw
worden afgestemd op fase 1 en de Oranjepolder, zodat er uiteindelijk één totaalontwikkeling
ontstaat.
- Denk aan bevoorrading, afvalstromen, bezoekers, medewerkers. Dit kan met de huidige opzet niet
allemaal aan de achterzijde. Bovendien is het ook ongewenst om de druk op de straten achter het
gemeentehuis erg toe te laten nemen.
De oude, aan de voorzijde gelegen, ingang van het monument zal weer in ere worden hersteld en als
hoofdingang in gebruik worden genomen. De genoemde bewegingen zullen dan ook hoofdzakelijk
via de voorzijde plaats vinden. Verkeer en dus ook bevoorrading maken onderdeel uit van de
ruimtelijke onderbouwing van de uitgebreide omgevingsvergunning.
- Laat niet te veel tijd verstrijken tussen de verbouw van het gemeentehuis en de nieuwbouw van de
2 huizen. De buurt zit niet te wachten op een bouwduur van 2 jaar. Voordat het klaar is, komt aan de
achterzijde van het Gemeentehuis van de beoogde parkaanleg ook niets terecht.
Zie ook boven. De prioriteit ligt bij het Monument. Wij gaan de nieuwbouw er zo snel mogelijk
achteraan te doen. De nieuwbouw moet aansluiting vinden op de bestaande omgeving van het
rijksmonument en Oranjepolder. Dit is vastgelegd in de kaders die door het college van b&w zijn
vastgesteld. Ook de reacties vanuit de omgeving dienen meegewogen te worden door de
initiatiefnemer.
- Overweeg de beide huizen niet aan de rooilijn te bouwen, maar er een stuk achter. Dat geeft een
prettiger ruimtelijke uitstraling.
Klinkt redelijk, we zullen dit meenemen in de klankbordgroep.
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- Het al dan niet opheffen van een stuk van de Prinses Irenelaan moet goed onderbouwd worden.
Niet slechts met: het is zo leuk om door het ”park” te lopen. Ook de huidige en toekomstige
verkeersstromen moeten goed mogelijk zijn.
Tevens is ons verteld dat voor de realisatie van fase 1 de Prinses Irenelaan niet afgesloten hoeft te
worden. Ons inziens is behoud van de Prinses Irenelaan inpasbaar met bijvoorbeeld een shared
space aanpak. De gepresenteerde plannen geven niet aan dat de onttrekking van de Prinses
Irenelaan van wezenlijk belang is voor het nieuwe gebruik van het gemeentehuis, De plannen
moeten uitgaan van behoud van de structuur van de Oranjepolder.
Natuurlijk moet dat goed onderbouwd worden. Ook hier zijn door de gemeente duidelijke kaders
gesteld. Dit punt zal ook in de klankbordgroep worden behandeld.
Centraal in onze visie zijn thema’s als een betekenisvol leven midden in de maatschappij waar
bewoners van zowel Goedemorgen (monument) als Flinder (nieuwbouw) worden gestimuleerd om
mee te doen in de samenleving in een veilige, geborgen en inspirerende omgeving.
Om dit doel te behalen is het van essentieel belang dat we van de kavel een veilig, samenhangend en
geborgen zorg ‚landgoed' kunnen maken. Denk hierbij aan een parkachtige omgeving waarbij
bewoners (en ook de buurt) vrij en in een veilige omgeving buiten kunnen wandelen, kunnen
(moes)tuinieren, de kippen en andere kleine dieren kunnen verzorgen. U kunt zich voorstellen dat
een weg dwars door het park dan niet wenselijk is.
In ons voorstel wordt de verbinding aan de noordkant van de kavel gesitueerd waardoor er een
samenhangend, veilig en ontspannend park gerealiseerd kan gaan worden. De toekomstig bewoners
van Goedemorgen en Flinder zijn over het algemeen goed mobiel echter gezien de vaak gevorderde
dementie (Goedemorgen) en behoorlijke autisme (Flinder) zijn een rustige en veilige omgeving
noodzakelijk om een dergelijke woonomgeving en een betekenisvol leven goed te kunnen laten
slagen.
- Onder wiens verantwoordelijkheid functioneert de klankbordgroep (gemeente, initiatiefnemer)?
Onder verantwoordelijkheid van ons: de initiatiefnemer. Het is aan ons om reacties vanuit de
omgeving mee te wegen bij de uitwerking van de plannen (voorwaarde voor in procedure brengen).
Gemeente toetst enkel of dat gebeurd is.
- Is er een document waarin de werkwijze is vastgelegd over bijv: doel, rol, taken, bevoegdheden etc?
Nee.
- op 7 maart hebben we naar een gebouw gekeken maar niet naar het effect van haar functioneren
op de buurt: verkeersstromen & parkeerdruk door personeel, bezoekers, zorgverleners,
nooddiensten, leveranciers, dienstverleners (wasserij, afval etc).Graag inzicht/voorstellen en
onderbouwing.
Uitgangspunt is parkeren op eigen erf. Dat geldt voor zowel fase 1 als fase 2.
Qua parkeerdruk door personeel, bezoekers etc. zullen we moeten voldoen aan de parkeernorm van
de gemeente. We zullen in een van de eerste klankbordoverleggen er meer over kunnen vertellen.
Leveranciers (in de regel vaak bestelbussen) gaan via de voorkant. Via de oprijlaan naar het gebouw
en via de Beatrixlaan weer richting de Legroweg.
- Gevolg van gescheiden vergunningsprocedures van fase 1 en 2 is dat het effect van de interactie en
synergie die de fases op elkaar kunnen hebben, verloren gaat. Wij zijn van mening dat het totale
project in 1 bouwvergunning behandeld dient te worden.
Zoals op pagina 1 al is aangegeven ligt de prioriteit bij het monument (fase 1) omdat we dan ook
redelijk snel met het herstel van de monumentale tuin en buitenkant van het monument kunnen
beginnen en niet willen wachten tot ook fase 2 klaar is. Dit betekent natuurlijk wel dat bij de
uitwerking van fase 2 rekening gehouden moet worden met fase 1 en uiteraard de Oranjepolder om
een samenhangend totaalplan te krijgen.
2

- Valt het gebruik van fase 2 onder de bestemming wonen of bestemming zorg?
Primair gaan we voor wonen. Maar er kan zorg worden verleend.
- Zijn er door het college/gemeente al toezeggingen gedaan aan de initiatiefnemer mbt het
gebruik/koop/huur van de groenstrook aan de pr. Beatrixlaan, kadastraal een gedeelte van Eelde D
4275? De strook is ook nu weer door de architect meegenomen in het inrichtingsplan van het terrein
achter het gemeentehuis.
Over deze strook grond zijn er door de gemeente geen toezeggingen gedaan. Wij kunnen ons wel
voorstellen dat het één geheel gaat vormen met het totaalplan. Voor de invulling is nader onderzoek
nodig en dat zal gaan in nader overleg met de klankbordgroep.

- We hebben van
begrepen dat fase 2 niet noodzakelijk is ter financiering van fase 1.
Aangezien men voor bewoners van de zorgappartementen een parkachtige omgeving , moestuin etc.
wil aanleggen en er nog parkeerplaatsen voorzien zijn is ons voorstel om bebouwing aan de
achterzijde achterwege te laten en de ruimte te gebruiken voor invulling van park en parkeren.
Het eerste is door de
op de informatieavond op deze manier niet gezegd. Fase 1 en fase 2
worden los van elkaar gerealiseerd maar zijn na realisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden.
- Het nieuwe gebruik van het gemeentehuis voor zorg is een grote afwijking van de huidige
kantoorbestemming (maatschappelijk-kantoor, rijksmonument). Het standpunt van de naaste
omwonenden is dat de wijziging van het bestemmingsplan als voor fase 1 geboden is en de nodige
rechtszekerheid voor partijen biedt. Bij grote afwijkingen volstaat de procedure van een (uitgebreide)
omgevingsvergunning niet.
Wijziging van de huidige bestemming kan op twee manieren: 1. Door middel van een uitgebreide
omgevingsvergunning of 2. Met een nieuw bestemmingsplan. Bij een uitgebreide
omgevingsvergunning is de doorlooptijd circa 26 weken, bij een bestemmingsplan circa 52 weken.
Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning kunnen zienswijzen, beroep en hoger beroep ingediend
worden. Tegen een bestemmingsplan zienswijzen en beroep bij de Raad van State.
Wij hebben om de reeds eerder genoemde redenen gekozen voor een uitgebreide
omgevingsvergunning.
- Wordt er een Nul-rapportage gemaakt van het Rijksmonument?
Ja
- Van hoeveel wooneenheden per groepswoning gaat u minimaal/maximaal uit?
We gaan uit van 2 groepswoningen met een gezamenlijke dagbesteding. Iedere woongroep heeft 6
bewoners met een eigen studio en een gemeenschappelijke woonkamer/keuken.
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- Betreft het alleen wonen of komen er ook andere functies in, zoals dagbesteding?Zo ja, is deze
dagbesteding ook toegankelijk voor externen?
Bij Goedemorgen (monument) betreft het een woonhuis en tevens dagbesteding voor de bewoners
(mensen van buitenaf zullen naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik maken van de dagbesteding,
wel hebben we een logeerkamer die ingezet kan worden als logeeropvang).
Bij Flinder (nieuwbouw) betreft het woongroepen met een aparte dagbestedingsgroep. Bewoners
van Flinder zijn vrij in de keuze van dagbesteding. Ook kunnen mensen met een verstandelijke
beperking, die niet bij Flinder wonen, deelnemen aan de dagbesteding.
- Van hoeveel personeelsleden gaat u uit voor fase 1 in dagdienst en nachtdienst? Inclusief
vrijwilligers, stagiairs, externe professionals?
Bij Goedemorgen (monument) zullen in de dagdienst ca. 4 medewerkers ingezet worden met
daarnaast de inzet van ca. 1-2 stagiairs /vrijwilligers. De inzet van externe professionals is erg
afhankelijk van de behoefte van de bewoners, gemiddeld gaan we uit van 1 externe professional per
dag. In de nachtdienst is er 1 medewerker aanwezig.
- Van hoeveel personeelsleden gaat u uit voor fase 2 in dagdienst en nachtdienst? Inclusief
vrijwilligers, stagiairs, externe professionals?
Bij Flinder (nieuwbouw) is het nu nog niet te zeggen wat de geschatte bezetting zal zijn. Dit is erg
afhankelijk of de bewoners voor een dagbesteding buitenshuis kiezen. In de ochtend en avond zullen
ca. 3 medewerkers per dienst ingezet worden. Uitgaande van een dagbesteding waarbij we volledig
bezet zijn zullen er overdag ca. 3 medewerkers ingezet worden. Aangevuld met 1-2 stagiairs/
vrijwilligers. Externe professionals zullen in vergelijking tot Goedemorgen een stuk minder aanwezig
zijn.
- Sinds de omnummering van het gemeentehuis door de gemeente Eelde van Burg. Legroweg 14 naar
Prinses Irenelaan 1a is er hinder bij postbezorging. Gemeente Eelde en later Tynaarlo zorgden niet
voor een huisnummer op het pand. Post voor nummer 1 raakte zoek of werd te laat doorgegeven
(rouwbrief na een uitvaart, tickets na een evenement). Het gemeentehuis is een groot gebouw:
ongeacht de te gebruiken ingang is de aanduiding Legroweg 14 duidelijk (en nog vrij).
Vinden wij een goed idee. Wij kunnen daar als initiatiefnemer (met de klankbordgroep) een verzoek
(met onderbouwing) voor indienen bij de gemeente. Op dat moment zal de gemeente onderzoeken
of dit mogelijk is.
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VOORLOPIGE OPGAVES KLANKBORDGROEP
-

Als u in de toekomst op de hoogte wilt worden gehouden van de plannen
verzoeken wij u zich aan te melden bij info@vdzarchitecten.nl
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