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Ruimtelijke onderbouwing

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Noord West Development heeft het voornemen om het voormalige gemeentehuis in Eelde-Paterswolde te 

herontwikkelen voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Het gebouw was voorheen in gebruik 

als kantoor en staat thans leeg. Door de teruglopende vraag naar kantoorruimtes, voor zowel grote als 

kleine units, is het gebruik als kantoorruimte niet toekomstbestending en is gezocht naar een nieuwe 

bestemming. 

In samenwerking met VDZ Architecten is voor het monumentale pand een ontwerp opgesteld dat uit gaat 

van 19 appartementen, met inbegrip van gemeenschappelijk ruimten. Het pand wordt hiertoe aan de 

achterzijde gering uitgebreid.

Omdat deze ontwikkeling op de onderhavige projectlocatie in strijd is met de vigerende 

beheersverordening, zal een procedure worden gevolgd om toe te staan dat wordt afgeweken van de 

vigerende beheersverordening. Voor deze zogenaamde uitgebreide Wabo-procedure, is een ruimtelijke 

onderbouwing vereist. Deze rapportage voorziet hierin. 

De initiatiefnemer is ook voornemens om aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis nieuwbouw 

te realiseren in de vorm van twee woongroepen (ieder 6 bewoners) ten behoeve van begeleid wonen met 

inbegrip van een gebouw voor dagbesteding. Voor de realisatie van deze nieuwbouw dient een 

afzonderlijke bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd. 

1.2  Ligging projectgebied

Het projectgebied is gelegen in Eelde-Paterswolde aan de Prinses Irenelaan 1a en heeft een omvang van 

circa 7.800 m2. Het projectgebied bestaat, naast het monumentale pand, voor een groot gedeelte uit een 

monumentale tuin. Tevens is er binnen het projectgebied een waterpartij aanwezig. Onderstaande 

afbeelding geeft het projectgebied weer.

Afbeelding 1. Luchtfoto projectgebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 04-05-2018)

 4



 Omgevingsvergunning herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde

1.3  Geldende beheersverordening

De vigerende planologisch-juridische regeling voor het projectgebied is neergelegd in de 

beheersverordening Eelde-Paterswolde (vastgesteld op 19 juni 2018). 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 artikel 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 goede 

ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing zet uiteen of er vanwege een planvoornemen 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin door 

middel van een verantwoording van de uitvoerbaarheid van het planvoornemen. 

1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 komt het 

relevante beleid aan de orde. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de verschillende aspecten 

beschreven die randvoorwaarden stellen aan het plan. Geëindigd wordt met een beschrijving van de 

uitvoerbaarheid van het plan.

Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het projectgebied is gelegen in het noordoostelijk deel van het dorp Eelde-Paterswolde. De bebouwing is op 

het achterste gedeelte van het perceel gelegen. Aan de zijde van de Burgemeester J.G. Legroweg is een 

waterpartij aanwezig. Tussen deze waterpartij en de bebouwing ligt een voormalig toegangsweg/pad. 

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de aanwezige bebouwing.

Afbeelding 2. Luchtfoto aanwezige bebouwing (bron: ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 04-05-2018)
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Het projectgebied ligt in het midden van de woonwijk Oranjepolder waarin aan de zuidzijde ook een 

basisschool gelegen is.

Het voormalige gemeentehuis van Eelde-Paterswolde betreft een rijksmonument. Vanwege deze 

bescherming is een stedenbouwkundige analyse en een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 

1). Uit dit onderzoek blijkt dat het voormalige gemeentehuis sterk afwijkt van de overige lintbebouwing aan 

de Burgemeester J.G. Legroweg. Het 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 omgeving (woonwijk Oranjepolder) nog geen sprake. Derhalve is het voormalig gemeentehuis te 

zien als een op zich staand pand. 

Bouwhistorisch gezien heeft het voormalige gemeentehuis veel waardevolle exterieure- en interieure 

onderdelen die van cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde zijn. Van 

belang voor deze waarde is de gaafheid van het pand. Van exterieure waarden zijn de bouwmassa en de 

gevels die in paars en gele Limburger klinkers in klezoorverband zijn opgetrokken. Inpandig zijn de hal en 

het trappenhuis het meest waardevol. Veel oude elementen waaronder Belgisch marmer, een trap met 

originele houten leuningen en glas in lood ramen zijn behouden gebleven.

Naast de samenhang met de omgeving en de bouwhistorie is de tuin op het perceel van groot belang voor 

de monumentale waarde van het pand. Om deze waarde in kaart te brengen is een tuinhistorisch 

onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). De tuin is in 1939 aangelegd door en naar het ontwerp van J. Vroom 

junior, een bekende tuin- en landschapsarchitect uit Glimmen. Het plan bestond uit drie hoofdmotieven:

1. de aanleg diende rustig te worden gehouden;

2. het voormalig gemeentehuis diende zich vanaf de publieke weg zo gunstig mogelijk te presenteren; 

3. het vormen van een waterpartij was gewenst.

Wat betreft de beplanting is binnen het plan gewerkt met verschillende bomen, vaste planten, rozen en 

eenjarigen. Dit moest leiden tot een kleurrijk schouwspel.

Vergeleken met de oorspronkelijke situatie is de huidige situatie, afgezien van de staat van onderhoud, nog 

grotendeels intact. Hierdoor is de tuin van grote waarde voor het gehele ensemble. 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. De tuin aan de achterzijde heeft qua morfologie en vormentaal geen aansluiting met het voorste 

deel. 

2.2  Toekomstige situatie

Gebouw

Zoals in de inleiding al staat omschreven bestaat de voorgenomen ontwikkeling uit het realiseren van 19 

woonzorgappartementen voor dementerende ouderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het 

voormalige gemeentehuis inpandig te worden verbouwd en dient een klein gedeelte te worden 

aangebouwd.

Voor deze ontwikkeling is een ontwerp opgesteld door VDZ Architecten. Binnen dit ontwerp is nadrukkelijk 

rekening gehouden met het monumentale pand, waardoor het pand in zijn oude stijl wordt terug gebracht. 

Dit gebeurd van buiten, maar ook van binnen. Zo blijft de klassieke gang en hoofdentree met trap met glas 

in lood helemaal in tact. 

De oorspronkelijke hoofdentree in de voorgevel zal in ere worden hersteld. De hoofdentree zal worden 

gebruikt als toegang voor personeel, bezoek, en toeleveranciers (kleine vrachtauto's). De bestaande 

toegangsweg/pad zal worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Aan de voorzijde van het pand wordt in de nieuwe situatie geen bebouwing toegevoegd. Wel worden er een 
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aantal architectonische aspecten hersteld en een aantal ondergeschikte bouwdelen toegevoegd. In de 

onderstaande afbeelding is de voorzijde van het pand in de nieuwe situatie weergegeven.

Afbeelding 3. Voorgevel nieuwe situatie (bron: VDZ Architecten)

Aan de achterzijde worden een nieuwe woonkamer, eetkamer en slaapkamer gerealiseerd. Hiertoe wordt 

een geringe uitbreiding aan het gebouw gerealiseerd. 

Tevens worden op de tweede verdieping een aantal dakramen toegevoegd waardoor er nog drie 

appartementen op deze verdieping gerealiseerd kunnen worden. Op de navolgende afbeeldingen is de 

nieuwe situatie weergegeven.

Afbeelding 4. Plattegrond in de oude en nieuwe situatie (bron: VDZ Architecten)
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Afbeelding 5. Zijgevels nieuwe situatie (bron: VDZ Architecten)

Afbeelding 6. Achtergevel nieuwe situatie (bron: VDZ Architecten)

Tuinontwerp

De monumentale tuin, ontworpen door J. Vroom, zal worden hersteld met inachtneming van de volgende 

uitgangspunten:

nieuw plantmateriaal (bomen en heesters) zo veel mogelijk conform oorspronkelijke plantlijsten van 

Vroom;

bestaande gezonde bomen en heesters handhaven, tenzij de heestervakken te zwaar verwaarloosd 

zijn kunnen deze worden herplant met dezelfde soort;

hoogteverschillen en keermuren duidelijk in het zicht houden.

 8



 Omgevingsvergunning herontwikkeling voormalig gemeentehuis Eelde-Paterswolde

Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie infrastructuur en ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de 

Mobiliteits-Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke 

doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de 

agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals 

een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 

drie Rijksdoelen geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;

de bereikbaarheid verbeteren;

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene 

ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en 

de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied 

moet gebeuren. Het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing past in die lijn.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, 

met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch 

mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is 

het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. 

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een goede ruimtelijke 

ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale 

overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. 

Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.

De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van 

belang:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In paragraaf 4.1 wordt deze Ladder verder uitgewerkt.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten hebben op 2 juli 2014 ingestemd met de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014. Op 3 

oktober 2018 is de Omgevingsvisie andermaal geactualiseerd en vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét 

kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De provincie beschrijft hierin wat de 

gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling is. Daarbij is de volgende missie geformuleerd: "het 

ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is". De 

kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Het 

provinciaal belang ligt in het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten.

In de Omgevingsvisie Drenthe geeft de provincie aan dat wordt gestreefd naar een robuust 

sociaaleconomisch systeem waarbinnen voldoende variatie in het aanbod van woonmilieus en 

voorzieningen met een hoge kwaliteit aanwezig is. 

Naast de Omgevingsvisie is voor het projectgebied ook de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 

relevant. De geactualiseerde POV is op 15 oktober 2015 in werking getreden. Ook het POV is op 3 oktober 

2018 andermaal geactualiseerd en vastgesteld. In de POV is opgenomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 

uiteengezet wordt dat met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van de 

bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid en de sturingsniveaus zoals die zijn 

verwoord in de Omgevingsvisie. Daarnaast mag een ruimtelijke ontwikkeling geen nieuwe activiteiten dan 

wel een wijziging van bestaande activiteiten mogelijk maken die de kernkwaliteiten significant aantasten. 

Verder dient in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik de Ladder voor duurzame verstedelijking gevolgd te 

worden.

Afweging

Het plan behelst een passende invulling voor de voormalige kantoorruimtes. De ontwikkeling draagt bij aan 

het creëren van een robuust sociaaleconomisch systeem en tast de bestaande kernkwaliteiten niet 

significant aan. Het project is in overeenstemming met het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurplan

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opgesteld (vastgesteld 10 oktober 

2006). Het Structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens dient het als 

communicatiemiddel richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.

Binnen de beleidsterreinen wonen, archeologie en cultuurhistorie zijn inmiddels afzonderlijke visies 

opgesteld. Wat nog relevant is voor het projectgebied komt in het navolgende aan bod.

Een belangrijk deel van de werkgelegenheid is geconcentreerd binnen de bestaande kernen. Het gaat om 

tal van dienstverlenende organisaties, detailhandel en aanverwante voorzieningen, horeca, instellingen van 

zorg en cultuur, overheid, scholen en dergelijke. 

Wat betreft de hoofdkernen wordt gestreefd naar het versterken van het werkveld welzijn. Per dorp dient de 

behoefte te worden geïnventariseerd, waarna maatregelen kunnen worden getroffen.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is de gemeente Tynaarlo inmiddels 

gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Dit document zal de nieuwe 

beleidskaders gaan vormen voor de fysieke leefomgeving.
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3.3.2  Structuurvisie Wonen

In augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 2013 vastgesteld. Hierin 

wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente Tynaarlo tot 2020. Het woonplan is dan ook onze 

inzet voor regionale samenwerking, zowel binnen de regio Groningen-Assen als met de buurgemeenten in 

de regio Noord Drenthe (regionale woonvisie). Binnen de regio Groningen-Assen worden regionale 

bouwprojecten, zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch in Eelderwolde, gefaciliteerd. De ambitie van 

deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse de bestaande speerpunten van 

beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. Gestuurd wordt op het tot stand brengen van een 

evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die:

tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking;

goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke 

bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken;

bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met voorzieningen;

bijdraagt tot een duurzame samenleving.

Het plan behelst het realiseren van beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Deze ontwikkeling 

voorziet in de woonbehoefte van de vergrijzende bevolking. In deze is het project in overeenstemming met 

de gemeentelijk structuurvisie Wonen.

3.3.3  Woningmarktonderzoek kernen

De gemeente Tynaarlo heeft in de eerste helft van 2018 een woningmarktonderzoek uitgevoerd om meer 

zicht te krijgen op diverse ontwikkelingen die zich op dit moment of in de nabije toekomst manifesteren. 

Aanleiding voor het onderzoek is dat sinds enkele jaren sprake is van een sterk aantrekkende woningmarkt 

in en rondom de stad Groningen. Tegelijkertijd ziet de gemeente een toename van particuliere initiatieven 

en plannen voor ontwikkeling van woningbouw binnen de gemeente. De gemeente wil daar waar mogelijk 

faciliterend optreden. Om de diverse initiatieven en plannen echter op een goede manier af te wegen en 

beleidsmatig te kunnen onderbouwen is een goed inzicht in de behoefte en actuele vraag (afzetbaarheid) 

noodzakelijk.

Het door Companen uitgevoerde woningmarktonderzoek geeft ook inzicht in de aard en omvang van de 

vraag en/of behoefte naar diverse vormen van wonen met zorg, zoals onderhavig project.

Voor mensen met lichte tot matige somatische en/of psychogeriatrische klachten (voor een groot deel gaat 

het hierbij om ouderen) geldt dat zij vanwege gewijzigd rijksbeleid niet langer in aanmerking komen voor 

een indicatie met verblijf (hetzij een verpleeghuis, hetzij een verzorgingshuis). Deze groep zal nu langer 

zelfstandig moeten wonen. Ondanks het langer zelfstandig wonen blijft er een behoefte aan een 

intramurale woonvorm (verpleeghuiszorg), gericht op ouderen met een zware zorgvraag. Het gaat om 

mensen met ernstige somatische en/of psychogeriatrische klachten die behoefte hebben aan 24-uurs 

toezicht. 

Ouderen met een iets minder zware zorgvraag zijn wel in staat om zelfstandig te (blijven) wonen, maar 

hebben wel behoefte aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld zorg op afroep. De frequentie waarmee men 

gebruik maakt van deze zorg op afroep wisselt zeer sterk per cliënt. Het gaat vaak om een hybride 

woonvorm waar zowel mensen met een zeer lichte zorgvraag als mensen met een zware zorgvraag 

kunnen wonen. In het woningmarktonderzoek wordt deze woonvorm 'verzorgd wonen' genoemd.

De komende jaren neemt het aantal ouderen met een lichte of zware zorgvraag toe, als gevolg van de 

vergrijzing. In de categorie zorg met verblijf (somatische en/of psychogeriatrische klachten, 24 uurs 

toezicht) wordt een toename in de vraag van circa 50 plaatsen verwacht. In de categorie verzorgd wonen 

(zelfstandig wonen met ondersteuning, zorg op afroep) wordt een aanzienlijke toename in de vraag 

verwacht (circa 100 plaatsen). Hierbij wordt ook opgemerkt dat de huidige vraag al groter is dan het 

beschikbare aanbod.
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3.3.4  Structuurvisie Cultuurhistorie

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het 

waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale 

boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit 

bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen. 

In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het aspect cultuurhistorie.

3.3.5  Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, welke vastgesteld is op 28 mei 2013, is vastgelegd op welke wijze de 

gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De Structuurvisie Archeologie 

inventariseert de bekende en verwachte archeologische waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke 

beleid. Het belangrijkste instrument daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen 

zullen te beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels voorzien.

In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie.

3.3.6  Welstandsnota

De welstandsnota bevat criteria waaraan een bouwplan qua uiterlijke verschijning wordt getoetst. De 

welstandscriteria zijn onderverdeeld naar ligging, massa en vorm, gevelopbouw, detaillering en materiaal- 

en kleurgebruik. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie is gevraagd om een principe-beoordeling van het 

project. In het advies d.d. 14 juni 2018 spreekt voornoemde commissie haar waardering uit voor het 

uitgevoerde bouw- en tuinhistorisch onderzoek en geeft aan dat deze onderzoeken als uitgangspunt dienen 

te worden gebruikt bij de herbestemming van het voormalige gemeentehuis. Voor wat betreft het 

tuinontwerp uit de commissie grote waardering voor het plan voor herstel waarbij het oorspronkelijke 

ontwerp als uitgangspunt heeft gediend. 

De commissie is van mening dat het ontwerp voor het voormalige gemeentehuis niet strijdig is met de 

waardebepaling van het monument. 

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Zoals in hoofdstuk 3 ook al omschreven is bestaat de ladder uit de volgende aspecten:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In het navolgende worden de hierboven genoemde aspecten beschreven en afgewogen.

Ad 1. 

De realisatie van maatschappelijke functies en woningen wordt beschouwd als een 'stedelijke ontwikkeling' 

zoals bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande is onderhavig 

project aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.

Ad 2.
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De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is 

van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit 

meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime 

aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. 

Ten opzichte van de vigerende beheersverordening wordt met onderhavig project meer bebouwing en een 

nieuwe functie mogelijk gemaakt. Er is aldus sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Ad 3.

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden 

gemotiveerd. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de 

ontwikkeling. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de 

ruimtebehoefte moet worden afgewogen. 

Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een 

goede indicatie. Het ruimtelijk verzorgingsgebied is in onderhavig plan beperkt tot de gemeente Tynaarlo. 

Het gros van de verhuisbewegingen vindt namelijk binnen de gemeentegrenzen plaats. Daarbij geldt voor 

ouderen dat de verhuisgeneigdheid niet hoog is vanwege de sterke binding aan eigen woning, 

woonomgeving en sociaal netwerk (bron: Kenniscentrum Wonen-Zorg Aedes-Actiz).

Ad 4. 

Zoals hiervoor al staat vermeld, dient de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt 

gemaakt, te worden beschreven. 

Op basis van het recent uitgevoerde woningmarktonderzoek (zie paragraaf 3.3.3) kan worden 

geconcludeerd dat het aantal ouderen met een lichte of zware zorgvraag toe zal nemen als gevolg van de 

vergrijzing. Voor zowel categorie zorg met verblijf (somatische en/of psychogeriatrische klachten, 24 uurs 

toezicht) als de categorie verzorgd wonen (zelfstandig wonen met ondersteuning, zorg op afroep) wordt 

een toename van de vraag verwacht die groter is dan het beschikbare aanbod inclusief de capaciteit van 

onderhavig project.

Ad 5. 

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' 

vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Het projectgebied ligt in het dorp Eelde-Paterswolde en wordt omringd door een woonwijk. Geconcludeerd 

kan worden dat het projectgebied onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de Ladder van duurzame verstedelijking. Het plan 

voorziet in een behoefte. Deze behoefte wordt opgevangen in bestaand stedelijk gebied. 

4.2  Verkeer

Ontsluiting

De ontsluiting van het projectgebied loopt via de Prinses Irenelaan en de Prinses Beatrixlaan naar de 

Burgemeester J.G. Legroweg. Via de Burgemeester J.G. Legroweg is de A28 snel te bereiken.

Parkeren

Binnen het projectgebied zijn thans 25 parkeerplaatsen aanwezig. Voor de ruimtelijke ontwikkeling heeft de 

gemeente aangegeven dat er 14 parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers aanwezig dienen te zijn:

4 parkeerplaatsen voor medewerkers

0,5 parkeerplaatsen per bewoner
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In het kader van voorliggende ontwikkeling komen 5 parkeerplaatsen aan de achterzijde te vervallen. 

Derhalve is er voor het projectgebied een positieve parkeerbalans met een overschot van 6 

parkeerplaatsen. 

Fietsen

Voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis is een uitgebreide fietsentoelichting niet 

noodzakelijk. 

4.3  Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, 

te weten de archeologische waarden. De Monumentenwet en haar opvolger, de Erfgoedwet, regelen hoe 

met archeologische vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om 

deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. Het streven is om deze belangen tijdig bij de 

planvorming te betrekken.

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de archeologische 

beleidskaart heeft het projectgebied een lage verwachting op basis van landschap. De juridische vertaling 

van de Structuurvisie Archeologie heeft plaatsgevonden in de geldende beheersverordening 

'Eelde-Paterswolde'. Uit deze beheersverordening volgt dat er voor het initiatief geen beperkingen gelden. 

Er is derhalve geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek. Het aspect archeologie levert geen 

belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van het project.

4.4  Bodem

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) besluit 

bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de 

bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk te worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de 

bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de 

volksgezondheid bij het gebruik van het projectgebied voor de voorgenomen functie en dat het de financiële 

haalbaarheid van het project niet in gevaar brengt.

Binnen het projectgebied zijn op basis van de bodeminformatie van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

licht verhoogde waarden in de grond en het grondwater aanwezig. De ondergrondse tank voor 

huisbrandolie is in het verleden reeds gesaneerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen noodzaak 

voor een nader bodemonderzoek aanwezig is.

Het aspect bodem levert geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van het project.

4.5  Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de 

verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische 

belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

opgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het 

waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale 

boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit 

bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het projectgebied aangeduid als 'lage waarde'. Echter is 

het voormalig gemeentehuis wel aangewezen als rijksmonument. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt 

gestreefd naar behoud en/of inpassing.

Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven is ten behoeven van de ruimtelijke ontwikkeling onderzoek 

gedaan naar de gebouwhistorische- en tuinhistorische onderdelen van het rijksmonument (zie bijlagen 1 en 
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2). De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in het ontwerp van de ruimtelijke ontwikkeling verwerkt. Met 

het plan worden de onderdelen met een hoge gebouwhistorische- en tuinhistorische waarde gerestaureerd 

en intact gehouden. Derhalve respecteert de ruimtelijke ontwikkeling de gebouwhistorische- en 

tuinhistorische onderdelen van het rijksmonument.

Op grond van het bovenstaande is nadrukkelijk rekening gehouden met de ruimtelijke opzet van het perceel 

en worden de historische waarden en karakteristieken van het pand verbeterd. Het aspect cultuurhistorie 

levert geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van het project.

4.6  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig project te toetsen, is een ecologische inventarisatie van de 

natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de 

Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het 

raadplegen van bronnen is het projectgebied ten behoeve van de inventarisatie op 17 mei 2018 bezocht 

door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. Hiernaast is naar aanleiding van het inventariserend 

onderzoek een quickscan beschermde planten- en diersoorten en een nader onderzoek naar vleermuizen 

en broedvogels uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn als bijlagen 3 en 4 opgenomen.

4.6.1  Soortenbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 

3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern 

en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 

vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Inventarisatie

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl  (© NDFF - 

quickscanhulp.nl 14-05-2018 14:00:52) blijkt dat in de omgeving van het projectgebied de laatste vijf jaar 

diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Het gaat om meerdere vogelsoorten, vleermuissoorten, 

amfibieën, reptielen en plantensoorten. 

De beplanting in het projectgebied betreft grotendeels typische tuinplanten als Rhododendron, hulst, 

leilindes, buxus, gunnera, cotoneaster en coniferen. In de vijver groeit onder andere kikkerbeet, waterlelie 

en gele lis. Rondom het grasveld achter het gemeentehuis staan zomereik en hazelaar. Gezien de 

terreingesteldheid en de biotoopeisen van beschermde planten worden deze niet in het projectgebied 

verwacht. Ook komen uit de gegevens van Quickscanhulp.nl geen waarnemingen van beschermde planten 

naar voren uit de directe omgeving.

De bomen zijn onderzocht op geschikte ruimten (holtes en scheuren) voor vleermuizen. Deze zijn niet 

aangetroffen. In de bebouwing kunnen echter wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Geschikte 

locaties zijn onder andere ruimtes achter de luiken en ruimtes onder het pannendak, bereikbaar via 

overhangende gevelpannen.

Het projectgebied, en dan vooral rond de vijver en het opgaand groen, zijn geschikt als foerageergebied 

voor vleermuizen. Er zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die een belangrijke vliegroute voor 

vleermuizen vormen.

De genoemde broedvogels in Quickscanhulp.nl betreffen allen broedvogels met een jaarrond beschermde 

nestplaats (zoals gierzwaluw, buizerd, havik, roek en huismus). De bebouwing is geschikt als nestplaats 

voor huismus en gierzwaluw. Huismussen kunnen onder het pannendak broeden en via openingen bij de 

nok kunnen gierzwaluwen ruimtes onder het dak bereiken. In de bomen in en rond het projectgebied zijn 

geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats aangetroffen. In opgaand groen in het 

projectgebied kunnen wel algemene vogels als houtduif, vink en merel tot broeden komen. 
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Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van de beschermde niet-vrijgestelde soort steenmarter 

aangetroffen. Het is evenwel op basis van het verkennend veldbezoek niet uit te sluiten dat steenmarter in 

de bebouwing verblijft onder het pannendak, op zolder of in overige restruimtes. Via openingen onder 

dakpannen kan steenmarter deze ruimtes bereiken. Het projectgebied heeft voor steenmarter tevens 

waarde als onderdeel van het foerageergebied. 

Uit de directe omgeving zijn waarnemingen bekend van diverse beschermde niet-vrijgestelde amfibieën. 

Het gaat om de soorten heikikker, boomkikker, poelkikker en alpenwatersalamander. De vijver, beplanting 

rondom en het opgaande struweel en stronken in de tuin kunnen voor alpenwatersalamander en mogelijk 

poelkikker onderdeel van het leefgebied zijn. De kritischere soort heikikker wordt niet in het projectgebied 

verwacht. 

In het projectgebied en de directe omgeving zijn verder enkele vrijgestelde beschermde diersoorten zoals 

veldmuis, huisspitsmuis, bosmuis, gewone pad, en bruine kikker te verwachten. 

Geschikt leefgebied voor beschermde niet-vrijgestelde soorten uit de soortgroepen reptielen, vissen en 

ongewervelden is niet aanwezig in het projectgebied. Deze worden dan ook niet in het projectgebied 

verwacht. 

Toetsing

Met de verbouw van het voormalige gemeentehuis en daarbij werkzaamheden aan gevels en daken, gaan 

mogelijk nestplaatsen van huismus en gierzwaluw en verblijfplaatsen van steenmarter en vleermuizen 

verloren. Nest- en verblijfplaatsen van deze soort(groep)en zijn jaarrond beschermd. Nader onderzoek is 

nodig om vast te stellen of deze soort(groep)en daadwerkelijk in de bebouwing verblijven.

De vijver en tuin met opgaand groen blijven behouden en een toename van verlichting is niet aan de orde. 

De ontwikkelingen hebben derhalve geen negatief effect op foerageergebied en landbiotoop van 

voorkomende soorten.

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden 

uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels in de directe omgeving kunnen worden verstoord. Dit is bij 

wet verboden. Verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en 

uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor 

het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de 

meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen tot slot verblijfplaatsen van enkele vrijgestelde beschermde 

amfibieën- en zoogdiersoorten worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood. De te verwachten beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen 

in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Drenthe. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wet 

natuurbescherming.

Nader ecologisch onderzoek

Naar aanleiding van het inventariserend onderzoek is door Adviesbureau Mertens B.V. een quickscan 

beschermde planten- en diersoorten en een nader onderzoek naar vleermuizen en broedvogels uitgevoerd. 

Uit de quickscan blijkt dat er voor de steenmarter geen geschikte openingen zijn aangetroffen. Tevens zijn 

er geen sporen van de steenmarter vastgesteld. Uit het nader onderzoek naar vleermuizen en broedvogels 

blijkt dat er geen rust- en verblijfplaatsen voor broedvogels en vleermuizen binnen het projectgebied 

aanwezig zijn. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in het gebied gewone 

dwergvleermuizen en laatvliegers foerageren. 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 en broedvogels worden derhalve uitgesloten.
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4.6.2  Gebiedsbescherming

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming 

relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. In de Wnb is de bescherming van Natura 

2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn 

vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 

belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als 

beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk 

voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

van het provinciale NNN is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de 

bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid).

Inventarisatie

Het projectgebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de Wnb. Het meest 

nabijgelegen gebied beschermd middels de Wnb betreft Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied, dat is 

gelegen op een afstand van ongeveer 3 kilometer ten zuidoosten van het projectgebied. 

Het dichtstbijzijnde beschermde gebied in het kader van het NNN ligt op een afstand van ruim 300 meter 

ten noorden en oosten van het plangebied. Tussen het projectgebied en beschermde gebieden ligt 

bebouwing en infrastructuur. 

Toetsing

Gezien de afstand tot beschermde gebieden, tussenliggende infrastructuur en bebouwing en de aard van 

de ontwikkeling, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden 

uitgesloten.

Voor de invloed van het plan op het gebied van stikstofdepositie kan zowel de aanlegfase als de 

gebruiksfase relevant zijn. Derhalve is door Bureau Waardenburg een AERIUS-berekening uitgevoerd. De 

notitie van deze AERIUS-berekening is als bijlage 5 opgenomen. Uit de berekening blijkt dat het voornemen 

geen verhoogde stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 

2000-gebieden veroorzaakt. 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.

4.6.3  Conclusie

Uit de ecologische inventarisatie en de AERIUS-berekening is naar voren gekomen dat aanvullend 

onderzoek in het kader van Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Een 

vergunning op grond van de Wnb voor gebieden is op voorhand niet nodig. Het plan is daarnaast op het 

punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie, de quickscan beschermde planten- en diersoorten 

en het nader onderzoek naar vleermuizen en broedvogels is gezien de aangetroffen 

terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de aanwezige natuurwaarden 

ontstaan. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor beschermde planten- en diersoorten. Voor deze 

ontwikkeling is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig.

4.7  Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Regeling externe veiligheid 

inrichtingen van kracht geworden. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn risiconormen voor 

externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. 

Uit de risicokaart Drenthe blijkt dat in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle 

inrichtingen aanwezig zijn. Zo ligt een gasdrukregel- en meetstation in de omgeving op circa 1950 meter 

afstand van het projectgebied. Eveneens liggen er in de nabijheid geen wegen waarover transport van 
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gevaarlijke stoffen plaatsvindt en ligt het projectgebied buiten de invloedssfeer van risicovolle 

buisleidingen. De dichtstbijzijnde buisleiding ligt op circa 1750 meter afstand waardoor het projectgebied 

buiten de invloedssfeer van de leiding valt.

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van het project.

4.8  Geluid

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van beschermd wonen met intensieve dementiezorg. De Wet 

geluidhinder beschouwt een (zorg)appartement als zogenaamd geluidsgevoelige gebouw. Onderzocht 

dient derhalve te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden.

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die 

zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 

km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor twee-strookswegen die aan 

weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 meter. In geval van 

het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te 

vinden. Het projectgebied ligt binnen de geluidszone van de Burgemeester J.G. Legroweg. 

In het projectgebied is door BügelHajema Adviseurs onderzoek verricht naar de geluidsbelasting van de te 

realiseren zorgappartementen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de realisatie van een 'andere 

geluidgevoelig gebouw'. Op grond van het Besluit geluidhinder geldt voor onderzoeks-, behandelings-, 

recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van verzorgingshuizen een maximale 

binnenwaarde van 28 dB. Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens 

van de gemeente Tynaarlo. Het betreft hier het verkeersmodel van de gemeente met een prognose voor 

het jaar 2028.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat 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 hoofdingang van het voormalige gemeentehuis (waarneempunten 10 

en 11). De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 1 dB 

vanwege deze weg. 

Om de beschreven ontwikkeling 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. 

Door Landstra bureau voor bouwfysica is onderzocht of er aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan 

de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke 

binnenwaarde van 28 dB. Conclusie is dat er geen maatregelen nodig zijn.

Het akoestisch onderzoek en de berekening van de geluidwering buitengevel zijn als bijlage 6 en 7 

opgenomen.

4.9  Luchtkwaliteit

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in 

deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben'.

Op 15 november 2007 is dit onderdeel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De 

ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 

2009 in werking getreden.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 
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te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er 

voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat 

na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 

luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.

Het project biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een woonzorgcomplex met 19 appartementen voor 

ouderen. Op basis van de CROW-publicatie nr. 317 'Kencijfers wonen, werken en voorzieningen' (oktober 

2012) is de verkeersgeneratie van een serviceflat bepaald op 3 ritten per etmaal. De totale 

verkeersgeneratie bedraagt derhalve 57 ritten. 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in 

samenwerking met InfoMil de nibm-tool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier 

worden bepaald of een project niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van 

deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. 

Afbeelding 7. Nibm-tool

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het project de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden beschouwd als een nibm-project.

4.10  Milieuzonering

Bedrijven worden ingedeeld in categorieën met behulp van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

(2009). Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening 

en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. 

Op basis van de milieukenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een indicatie 

van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moeten worden aangehouden tussen de 

diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van 

een norm of een richtlijn.

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op bedrijfstypen. Dit betekent dat een 

concrete situatie altijd in de context moet worden bekeken:

binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen;

concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waarde dan algemene informatie;

de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; bij andere gebiedsfuncties 

kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn;
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afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht of bij de ontvanger, kunnen een 

kortere afstand eventueel mogelijk maken.

Het project voorziet in het realiseren van beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Op grond van de 

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' geldt voor een verpleeghuis een richtafstand van 30 meter ten 

opzichte van een milieugevoelige functie. Echter het hier, naar aard en omvang, niet om een verpleeghuis 

zoals bedoeld in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' gaat, kunnen de bedrijfsactiviteiten gelijk 

worden gesteld aan de reeds aanwezige bedrijfsactiviteit 'kantoor'. Derhalve zal in de toekomstige situatie 

naar aanleiding van de ruimtelijke ontwikkeling geen slechter woon- en leefklimaat ontstaan. 

Het aspect milieuzonering levert geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van het project.

4.11  Water

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een 

waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de 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. 

De watertoets is online uitgevoerd en ingediend op 4 mei 2018 bij het waterschap Hunze en Aa's. Het 

daaruit voortvloeiende watertoetsdocument geeft aan dat de normale procedure van de watertoets moet 

worden doorlopen. Het watertoetsdocument is als bijlage 8 opgenomen. Naar aanleiding van het 

watertoetsdocument heeft het waterschap een uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze 

uitgangspuntennotitie is als bijlage 9 opgenomen. De uitgangspunten zijn in onderstaande waterparagraaf 

verwerkt. 

Overigens staan in het watertoetsdocument en de uitgangspuntennotitie afwijkende aantallen en 

oplossingen voor waterberging ten opzichte van deze waterparagraaf Dit is het gevolg van nadere 

berekeningen, gewijzigde oplossingen voor waterberging en afstemming met het waterschap en de 

gemeente. In de uitgangspuntennotitie is ook een eventuele nieuwbouw in de vorm van twee woongroepen 

aan de achterzijde van het voormalig gemeentehuis betrokken. Omdat over deze ontwikkeling nog geen 

besluit is genomen, beperkt deze waterparagraaf zich tot voorliggende omgevingsvergunning.

Algemeen

Het plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van 0,05 m +NAP. In het projectgebied 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. 
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huidig watersysteem

Wateroverlast

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.

Als gevolg van voorliggend project neemt het verhard oppervlak toe met circa 180 m2. Dit betreft de 

uitbreiding van het voormalige gemeentehuis aan de achterzijde. Hiermee wordt de compensatiedrempel 

van 150 m2 overschreden en is op basis van de Keur vereist dat een compenserende waterberging wordt 

aangelegd.

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging 

gerealiseerd moet worden in het projectgebied. Dat houdt in dat ten behoeve van voorliggende 

omgevingsvergunning een waterberging met een inhoud van circa 14,4 m3 moet worden gerealiseerd.

In afstemming met het waterschap en de gemeente is bepaald dat de vijver aan de voorzijde van het 

voormalige gemeentehuis zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt. Hierdoor neemt het vijveroppervlak toe 

met circa 58 m2 en dat resulteert in een toename van de waterbergingscapaciteit van 14,5 m3. Hiermee 

wordt voldaan aan de bergingsopgave en worden nadelige waterhuishoudkundige effecten voorkomen.  
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nieuwe contour vijver

Afvalwater en riolering

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.

Er worden in dit project geen uitlogende materialen toegepast. In de wijk Oranjepolder wordt momenteel 

een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het afvalwater van het gemeentehuis sluit hierop aan. Schoon 

hemelwater sluit aan op de bestaande regenwaterafvoer. De vijver wordt verbonden met regenwaterafvoer 

van het gescheiden stelsel middels een overloop. Bij een te hoge waterstand voert de vijver af op het 

regenwater deel van gescheiden stelsel. De vijver op zijn beurt vormt een buffer voor het gescheiden 

stelsel in geval van overvloedige regenval.

Grondwater en ontwatering

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.

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.

Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende ontwateringseisen 
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richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende afvoer (een 

afvoer die 10 à 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; 

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 tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld.

Om grondwateroverlast te voorkomen is ter plaatse een minimale ontwatering van 0,7 meter minus het 

maaiveld nodig. Het waterschap geeft aan dat in het projectgebied en omgeving de Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand (plaatselijk) hoger is dan op basis van deze ontwateringsnorm gewenst is. 

Plaatselijk komt een 1 m dikke laag keileem voor op een diepte van 2,5 m tot 1,5 m beneden maaiveld. Deze 

keileem kan verantwoordelijk zijn voor de hoge GHG. Het voormalig gemeentehuis is voorzien van een 

manshoge kruipruimte waar geen grondwateroverlast optreedt. Zeer waarschijnlijk is bij de bouw van het 

gemeentehuis de keileem verwijderd of doorboord. Aanvullende maatregelen zijn derhalve in het kader van 

voorliggende omgevingsvergunning niet noodzakelijk.

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. De vijverpartij is 

onderdeel van het watersysteem dat onder schouw staat. Waterdoorvoer vanuit naastgelegen gebieden 

loopt door deze vijverpartij. Vanwege de belangrijke ontwateringsfunctie is het van belang dat de vijver 

schoon is. De eigenaar van de schouwsloot (vijver) is verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, 

het waterschap ziet hier op toe. 

In het kader van voorliggende project krijgt de vijver zijn oorspronkelijke vorm terug en wordt ook de diepte 

van de vijver teruggebracht naar 1,20 m. De hiervoor genoemde vergroting van de vijver is een wijziging in 

het watersysteem.

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.
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4.12  M.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) Besluit m.e.r. in werking getreden. Een belangrijke wijziging betreft het 

indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij 

het Besluit m.e.r. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in lijst D opgenomen 

drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 

aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. Daarbij zijn in het bijzonder 

de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn van belang. Deze omstandigheden betreffen 

onder andere de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3:46 van de 

Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén m.e.r.-beoordeling 

voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het 

moederbesluit. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Op basis van de 

vormvrije m.e.r. blijkt of al dan niet een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

Vervolgens is het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 wederom gewijzigd. De wijziging is het gevolg van de 

implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Het gewijzigde 

Besluit m.e.r. geldt vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende vergunningaanvragen en bestemmingsplannen 

waarover nog geen besluit is genomen. Één 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 

aanmeldnotitie. Dit is geregeld in artikel 2, vijfde lid van het Besluit m.e.r.

De omgevingsvergunning biedt de mogelijkheid om 19 appartementen voor beschermd wonen met 

intensieve dementiezorg te realiseren. 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.

In de bijgevoegde aanmeldnotitie (bijlage 10) worden de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu beschreven en een conclusie gegeven 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. 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.

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten van het voornemen komen ten laste van de initiatiefnemer. Tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat eventuele 

planschadekosten, welke het gevolg zijn van het project, voor rekening van de initiatiefnemer komen. Het 

project is derhalve economisch uitvoerbaar.
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5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1  Bewonersbijeenkomsten

Op 7 maart 2018 is er een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen van het voormalig 

gemeentehuis Eelde-Paterswolde. Naar aanleiding van de vragen die tijdens deze avond zijn gesteld en de 

vragen welke naderhand per mail zijn binnengekomen is er een verslag gemaakt die aan de aanwezig is 

toegestuurd. Het verslag is als bijlage 11 opgenomen.

Op 16 mei 2018 is een inloopbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemer. Tijdens deze bijeenkomst 

is een terugkoppeling gegeven op de door omwonenden gemaakte opmerkingen en vragen.

Voor de planvorming aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis is een klankbordgroep ingesteld. 

5.2.2  Vooroverleg

De resultaten van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro wordt te zijner tijd in deze paragraaf verwerkt.

5.2.3  Ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning zal zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kan een ieder een 

zienswijze indienen. Het besluitdocument zal vervolgens gemotiveerd ingaan op de zienswijze.
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