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I n l e i d i n g

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het realiseren van

AANLEIDING

een nieuw woongebied in de kern Donderen. Daarmee wordt voorzien in een
deel van de totale woningbouwopgave binnen de gemeente Tynaarlo en in de
lokale woningbehoefte van Donderen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk
maximaal negen woningen te realiseren via particulier opdrachtgeverschap.
De nieuwbouwlocatie ligt aan de noordzijde van de kern Donderen. Aan de

PLANGEBIED

westzijde wordt het plangebied begrensd door de Norgerweg en Noordenveldweg. De noordzijde van het plangebied grenst aan landbouwgebied. Aan de
oostzijde en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door bestaande woningbouw aan respectievelijk de Noorderes en het Kort Nijland. Het plangebied
heeft op dit moment een agrarische functie.
De nieuwbouwlocatie valt (gedeeltelijk) onder de volgende bestemmingsplan-

VIGEREND BESTEMMINGS-

nen van de gemeente Tynaarlo:

PLAN

-

Bestemmingsplan Donderen (vastgesteld op 19 maart 1974 en goedgekeurd op 22 april 1975);

-

Donderen, partieel plan omgeving Kort Nijland uit 1981 (vastgesteld op
24 november 1981 en goedgekeurd op 22 februari 1983).

In het volgende hoofdstuk zal de huidige situatie van het plangebied in het kort

LEESWIJZER

worden beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het relevante beleidskader weer. In
hoofdstuk 4 is het plan beschreven. De wijze waarop dit bestemmingsplan
juridisch is vormgegeven, komt in hoofdstuk 5 aan bod. De ruimtelijke aspecten zijn beschreven in hoofdstuk 6. Ten slotte wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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H u i d i g e

2

s i t u a t i e

Het gebied van Donderen en omgeving vormt een onderdeel van het Drents

HISTORIE

Plateau, dat wordt gekenmerkt door vrij vlakke zandgebieden met overwegend
keileem in de ondergrond, gescheiden door beekdalen. De hoogste terreinen,
de zandruggen, zijn voornamelijk evenwijdig gelegen aan de Hondsrug. Donderen is gelegen op zo'n zandrug en gaat in zijn bestaan ver terug tot in de middeleeuwen. Ook al werd de naam (destijds ‘Dunre’) voor het eerst gebruikt in
1335, het dorp bestond al in de negende eeuw uit 12 erven. De oorspronkelijke
nederzetting ontwikkelde zich, zoals zoveel Drentse dorpen, op een plaats
waar de condities voor het boerenbedrijf het gunstigst waren. Het esdorp Donderen ontstond op de overgang van hoge naar lage gronden, zodat het vee in
de beekdalen kon grazen. Deze zogenaamde madelanden (hooilanden) lagen
langs het diep de Grote Masloot. De akkers lagen voornamelijk op de hogere
delen.
Door Donderen liep de zogenaamde Koningsweg. Deze belangrijke prehistorische weg liep door het dorp en verbond Drenthe met het Gronings-Friese terpengebied. Daarnaast vormde Donderen met haar twee brinken en vele
Saksische boerderijen een belangrijke landbouwkundige gemeenschap. Van al
deze boerderijen zijn er nog slechts een paar over die thans als woonhuis
dienst doen. Ook de twee brinken behoren tot het verleden.
Het kaartje op de volgende pagina geeft een beeld van Donderen van rond
1900.
Donderen kent twee essen, de Noorderesch ten noorden en de Zuideresch ten

HUIDIGE SITUATIE

zuiden van Donderen. Na de ruilverkaveling zijn de kleine beekjes genormaliseerd en liggen de akkers in grote aaneengesloten blokken op de es. Het huidige landschap nabij Donderen varieert van weide en akkerbouwgronden tot
heide en bosgronden, voornamelijk richting Norg. Ten oosten van Donderen ligt
een klein natuurgebied, namelijk het Hoogeveen. Ten noordwesten van Donderen liggen de kleine natuurgebieden het Bongveen en het Bunnerveen.
Donderen is voor haar voorzieningen aangewezen op Vries, de meest nabijgelegen kern. Daarnaast is Donderen gunstig gesitueerd ten opzichte van de twee
provinciehoofdsteden Groningen en Assen. Dankzij de Noordenveldweg (de
N386) is zowel de A7 als de A28 gemakkelijk bereikbaar. Het meest dichtbijgelegen station is in Assen. Door Donderen rijdt de buslijn 86 (Groningen-PeizeDonderen-Norg).
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Donderen rond 1900

PLANGEBIED

De ligging en begrenzing van het plangebied zijn reeds beschreven in de inleiding. Het plangebied ligt buiten de oorspronkelijke dorpsstructuur van Donderen in de richting van de Noorderesch. Wel sluit het plangebied aan op de
laatste woonuitbreiding van de kern. Het plangebied heeft een oppervlakte
van ongeveer 1,5 ha, en heeft thans een landbouwkundige functie.
De mogelijke uitbreiding van Donderen heeft een lange historie, want al aan
het begin van de jaren negentig is begonnen met het onderzoeken van een
mogelijke uitbreiding. Hierna is de voormalig gemeente Vries in 1994 begonnen
met het zoeken naar een geschikte bouwlocatie. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot het voorliggende bestemmingsplan voor het plangebied.
Slechts een deel van dit gebied kan in gebruik worden genomen voor woningbouw. Dit komt door de zone van de Norgerweg en Noordenveldweg in het
kader van de Wet geluidhinder (zie hoofdstuk 6).
Navolgende foto's geven een beeld van het plangebied en de directe omgeving.

12

247.00.12.32.00.toe - Bestemmingsplan uitbreiding Donderen - 11 december 2009

Beeld plangebied vanaf de Norgerweg, richting zuidoosten

Beeld plangebied vanaf NorgerWeg , richting oosten

De Meulenkampsweg
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3

B e l e i d

3.1

Rijksbeleid
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. Het ruimtelijk
rijksbeleid is zoveel mogelijk ondergebracht in deze strategische nota op
hoofdlijnen. De nota is gebaseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede
Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en de daarbij behorende analyses.
Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bundelingsstrategie. Deze bundeling heeft veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun functie van economische en culturele motor. In steden en
dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. Infrastructuur
kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut.
Het Rijk voert het bundelingsbeleid niet zelf uit; dat is een taak van de lagere
overheden. Wel speelt het Rijk een stimulerende rol. Het uitgangspunt is dat in
iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden te voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, waar vooral starters en ouderen moeite hebben aan een geschikte woning te komen,
waardoor de sociale samenhang onder druk komt te staan.
Om dit te kunnen volgen, gaat het Rijk de streek- en bestemmingsplancapaciteit voor wonen 'monitoren'.
Een bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat
nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand
komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten.

3.2

Provinciaal beleid
POP II
In het Provinciaal omgevingsplan Drenthe II (vastgesteld juli 2004) is Donderen
aangewezen als kleine kern1. Kleine kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijk aanwezige bevolking en voor het omliggende op de

1

In het algemeen worden de vrijliggende nederzettingen als kleine kern beschouwd indien
die bestaan uit minimaal 50 woningen, indien die min of meer aaneengesloten liggen en
minstens twee voorzieningen bezitten.
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kern georiënteerde buitengebied. Bevolkingsgroei wordt in het algemeen voor
deze kernen niet nagestreefd.
Navolgend kaartje is een uitsnede van de functiekaart van het POP II.

Uitsnede plankaart POP II

Op de kaart is te zien dat Donderen omgeven wordt door een ontwikkeling
contour (rode contour). Het plangebied ligt binnen de grens van deze contour.
De contour is om de kern Donderen gelegd vanwege de hoge landschappelijke
en cultuurhistorische waarden van het omliggende gebied. De praktische betekenis van een contourlijn is dat gerekend vanuit de kern, uitbreiding van de
kernbebouwing voorbij deze lijn niet wordt toegestaan, behalve wanneer de
gewenste ontwikkeling met de (provinciale) voorwaarden de voorkeur krijgt.
Ten slotte is een stedenbouwkundige afronding van de kern toegestaan wanneer het gaat om het realiseren van een goede overgangssituatie van de kern
naar het omliggende gebied.
AFWEGING

De gekozen locatie leent zich goed voor woningbouw. De uitbreiding richt zich
niet naar het buitengebied, maar is in feite een inbreiding van het gebiedje
tussen de Noordenveldweg en de aan de oostzijde van deze weg gelegen
woonwijk. Het historisch centrum van Donderen ligt aan de westzijde van de

16
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Noordenveldweg. Met de uitbreiding wordt de historische structuur van Donderen niet aangetast. Door de aan te leggen groensingels wordt de woonbebouwing in de bestaande landschappelijke structuur ingepast.
Regiovisie Groningen-Assen 2030
De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op
de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen
weer. De regio vervult een motorfunctie binnen het noorden op het gebied van
werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbindingen en cultuur.
Gemeenten binnen deze regio (onder meer Tynaarlo) 'helpen de kwaliteit van
het landelijk gebied te bewaken en voorzien in de behoefte aan mooi gelegen
woningen grenzend aan de stad Groningen'.
Voor de gemeente Tynaarlo geldt in de periode tot 2020 een woonopgave van
2.000 woningen waarvan 400 vervangende nieuwbouw.

3.3

Gemeentelijk beleid
De gemeente Tynaarlo heeft een structuurplan voor haar grondgebied opge-

STRUCTUURPLAN

steld. Het structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijke
beleid. Tevens dient het als communicatiemiddel richting de bevolking inzake
toekomstige veranderingen en koersbepaling.
In algemene zin zal voor de komende jaren vooral een forse inspanning moeten
worden geleverd om woningbouw te realiseren binnen de betaalbare huursector (starters) en de betaalbare koopsector, al of niet in combinatie met zorg
(ouderen).
Uit het structuurplan blijkt dat voor de kleine kernen, zoals Donderen maatwerk nodig is. Bij nieuwbouw zal het vooral gaan om kleinschalige ingrepen die
de structuur en de identiteit van de dorpen moeten versterken. Trefwoorden
zijn herstructurering, instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en concrete mogelijkheden voor grondverwerving. Deze punten zijn ook
toegepast op het plangebied en dit heeft ertoe geleid dat deze locatie geschikt
is voor maximaal negen woningen. Dit aantal is stedenbouwkundig nog goed in
te passen.
In totaliteit wordt voor de kleine kernen in de gemeente gerekend op de bouw
van circa 180 woningen. Realisatie daarvan is deels afhankelijk van de kansen
die zich voordoen.
Voor Donderen geldt dat de gemeente hier verder geen gronden in eigendom
heeft. Dit betekent niet dat Donderen op slot gaat, maar wel wordt belem-
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merd doordat het aantal uitbreidingsmogelijkheden, door eigendomssituaties
en stedenbouwkundige randvoorwaarden, wordt beperkt.
WELSTANDSNOTA

Op grond van de wijziging van de Woningwet zijn gemeenten voor het welstandstoezicht verplicht te beschikken over een door de gemeenteraad vastgestelde

welstandsnota.

De

Welstandscommissie

dient

vervolgens

de

bouwplannen aan deze door de gemeenteraad geformuleerde en voor iedereen
kenbare uitgangspunten te toetsen. De welstandsnota geeft op hoofdlijnen aan
welke beleidsmatige inzet en procedures het gemeentebestuur kiest voor het
voeren van een welstandstoezicht. Op basis van een verkenning van de gemeente zijn gebiedsgerichte criteria voor deelgebieden van landschappen en
kernen en objectgerichte criteria beschreven. Per deelgebied is aangeduid hoe
en waarop het gemeentebestuur bouwplannen gaat toetsen. Voor het onderhavige plan is een apart beeldkwaliteitsplan2 opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan
is separaat beschikbaar.
WATERPLAN

In mei 2008 is het Waterplan van de gemeente Tynaarlo opgesteld. In dit plan
formuleert de gemeente Tynaarlo onder meer haar integraal beleid op het
gebied van water en bijbehorende ambities.
Het waterplan maakt onderscheid in verschillende thema's, waar voor elk thema ambities zijn opgesteld. Het plangebied valt onder het thema wonen en
werken. De ambities voor het thema wonen en werken luiden:
-

stedelijk water(systeem) duurzaam inrichten;

-

schoon hemelwater afkoppelen;

-

waterkansenkaart gebruiken ten behoeve van waterhuishoudkundige
randvoorwaarden;

-

niet afwentelen door toepassen van de tritsen vasthouden, bergen en
afvoeren en schoonhouden, scheiden en zuiveren;

-

de gezamenlijke opstellers van het waterplan communiceren samen over
water richting de burgers;

-

het zuinig omgaan met drinkwater wordt gestimuleerd.

LANDSCHAPSONTWIKKE-

De gemeente Tynaarlo wil de ambities ten aanzien van het landschap, zoals die

LINGSPLAN

in het vastgestelde structuurplan staan, concreet maken in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Dit LOP stuurt niet alleen de ruimtelijke ontwikkelingen, maar vormt ook de basis voor een gerichte verdeling van de middelen
voor uitvoering en beheer van de groene ruimte. Het LOP is door de gemeenteraad vastgesteld.

MILIEUBELEIDSPLAN

Op 11 februari 2008 is het nieuwe Milieubeleidsplan van de gemeente Tynaarlo
in werking getreden. Dit plan verwoordt onder meer de speerpunten en ambities van de gemeente op het gebied van milieu. Ook bevat het plan een overzicht van milieudoelen, uitgewerkt in concrete acties en projecten die de
komende jaren hun beslag krijgen.
2
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Uitbreiding Donderen, BügelHajema Adviseurs (13 oktober 2008).
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Het milieubeleidsplan maakt onderscheid in verschillende gebiedstypen met
elk verschillende doelen. Deze gebiedstypen zijn:
-

bebouwde omgeving;

-

bedrijventerreinen;

-

verkeer en vervoer;

-

natuur;

-

recreatie;

-

landschap.

Het plangebied valt binnen het gebiedstype 'bebouwde omgeving'. Over nieuwbouwplannen wordt gezegd dat deze moeten worden gerealiseerd in een omgeving waarin de oorspronkelijke structuur van landschap, water en natuur nog
zichtbaar is. Per locatie wordt deze ambitie geconcretiseerd. Voor nieuwbouw
in deze gebieden is de volgende ambitie met bijbehorende doelstellingen opgesteld:
-

Behoud en waar mogelijk versterking van de (milieu)omgevingskwaliteit
van de nieuwe bebouwde omgeving:
-

passende milieu(omgevings)kwaliteit per deelgebied;

-

behoud van een schone, gezonde en veilige woonomgeving;

-

bijdragen aan verbetering luchtkwaliteit;

-

verbetering bodemkwaliteit;

-

schoon en gezond water;

-

risicosituatie opslag en transport gevaarlijke stoffen in beeld en veiligheid gewaarborgd;

-

in 2011 wordt 20% van de nieuwbouwwoningen energieneutraal opgeleverd en hebben alle nieuwbouwwoningen een maximale EPC
van 0,5;

-

verbetering energieprestatie en binnenklimaat scholen, openbare
gebouwen en gemeentelijke gebouwen;

-

duurzame inrichting van (nieuw)bouwlocaties.
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4

P l a n b e s c h r i j v i n g

Voor de uitbreidingslocatie is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. In deze

INLEIDING

planbeschrijving is deze visie dan ook beschreven. De schets met de stedenbouwkundige uitwerking van de nieuwbouwlocatie is opgenomen in dit hoofdstuk. Van belang voor de verdere uitwerking van het plan is het beleid omtrent
duurzaam bouwen. Dit thema komt aan het einde van dit hoofdstuk aan bod.
Er is ruimte voor negen woningen. Het realiseren van meer woningen is onder-

BEBOUWING

zocht, maar dit stuitte op stedenbouwkundige bezwaren. De negen woningen
worden als vrijstaande of als dubbele woning gerealiseerd. Navolgende afbeelding geeft de situering van de woningen weer (de rode woningen).
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LOCATIEKEUZE

De omvang van het plangebied en daarmee ook het aantal te realiseren woningen wordt beperkt door een aantal factoren. De noordzijde van het plangebied
wordt begrenst door de rode contour en het landelijk gebied. Aan de westzijde
wordt het gebied beperkt door de geluidscontour van de Noordenveldweg en
de Norgerweg en de uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Ten slotte
heeft de eigendomssituatie nog een rol gespeeld bij de begrenzing.

RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Het belangrijkste uitgangspunt bij de stedenbouwkundige opzet van de schets

VAN HET PLANGEBIED

is de relatie tussen het oude Donderen en de nieuwbouw. De nabije omgeving
heeft als uitgangspunt gediend bij de invulling van deze locatie.
De nieuwbouwlocatie sluit aan drie zijden aan op de bestaande dorpsstructuur.
Aan de noordzijde heeft de locatie een verbinding met het omringende landschap. Tussen de bestaande dorpsbebouwing en de nieuwbouwlocatie ligt een
bestaande waardevolle groensingel. Dwars op deze bestaande groensingel worden twee bomenrijen aangebracht, waarmee de verbinding wordt gelegd tussen nieuw en oud Donderen. Ook ontstaat er meer eenheid op basis van de
cultuurhistorische gegevenheden van het landschap.
Aan de westzijde van het plangebied blijft het groene karakter behouden. Dit
groengebied biedt enerzijds ruimte voor de retentie en infiltratie van hemelwater en anderzijds is de ruimte noodzakelijk in verband met wegverkeerslawaai (zie paragraaf 6.2). Tevens past de ruime opzet met veel groen bij de
rest van Donderen.

INFRASTRUCTUUR

De woningen worden ontsloten door een nieuwe weg, welke aan de oostzijde
aansluiting krijgt op de Noorderes en aan de zuidzijde op de Meulenkampsweg.
Daarmee ontstaat een logische verbinding tussen de twee woongebiedjes. In
de aansluiting op de Noorderes wordt een bussluis aangelegd. Hierdoor is het
voor personenauto’s niet mogelijk om van deze aansluiting gebruik te maken.
Grotere voertuigen kunnen de bussluis wel passeren. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer beperkt tot grotere voertuigen.
Daarnaast is het vanwege de veiligheid, zie hiervoor ook paragraaf 6.11, niet
mogelijk om maar één aansluiting te maken.

WATERSTRUCTUUR

De sloot langs de Noordenveldweg en de Norgerweg zal als waterberging van
het plangebied dienen.

22
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J u r i d i s c h e

V o r m g e v i n g

5.1

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de regels van het voorliggende bestemmingsplan nader
toegelicht. De regels zijn afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die op 1 juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens is het plan afgestemd op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008) die op 1 juli 2009 in werking treedt. Dit
betekent onder meer dat niet meer wordt gesproken van voorschriften, maar
van regels en de term 'vrijstelling' is vervangen door de term 'ontheffing'.
Tevens zijn in de SVBP 2008 verplichtingen opgenomen ten aanzien van de
naamgeving van bestemmingen en aanduidingen, met het oog op de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Deze zijn in het voorliggende bestemmingsplan toegepast.
De SVBP 2008 en het Bro 2008 bevatten een aantal onderdelen die verplicht
moeten worden overgenomen in de regels van een bestemmingsplan. Dit betreft:
-

begrippen: een aantal begrippen dienen te worden overgenomen uit de
SVBP 2008;

-

de wijze van meten;

-

de anti-dubbeltelbepaling;

-

het overgangsrecht.

De Wet ruimtelijke ordening bevat een algemeen verbod om de gronden en
bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Dit hoeft dus niet
in de regels te worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de strafbepaling.
Tevens is de uitsluiting van de aanvullende werking Bouwverordening onder de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervallen en daarom niet meer opgenomen in
de regels.
Nadere toelichting op de regels
De SVBP 2008 geeft een verplichte indeling van de hoofdstukken van de regels
uit oogpunt van leesbaarheid en raadpleegbaarheid.
-

Hoofdstuk 1 Inleidende regels (begrippen; wijze van meten):
In het eerste hoofdstuk van de regels worden begrippen verklaard die in
de regels voorkomen en die om een nadere omschrijving vragen. Een
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aantal veel voorkomende begrippen zijn als verplicht onderdeel overgenomen uit de SVBP 2008.
In het eerste hoofdstuk van de regels wordt ook aangegeven op welke
wijze moet worden gemeten om bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte
te bepalen. Deze zijn (vrijwel) geheel overgenomen uit de SVBP 2008 en
afgestemd op hetgeen gebruikelijk is in de gemeente Tynaarlo.
-

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels:
De regels van een bestemming zijn als volgt opgebouwd en benoemd,
waarbij duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen
hoeft te bevatten. Dit kan per bestemming verschillen.

-

-

bestemmingsomschrijving;

-

bouwregels;

-

nadere eisen;

-

ontheffing van de bouwregels;

-

specifieke gebruiksregels;

-

ontheffing van de gebruiksregels;

-

aanlegvergunning;

-

sloopvergunning;

-

wijzigingsbevoegdheid.

Hoofdstuk 3 Algemene regels (onder andere anti-dubbeltelbepaling,
algemene gebruiksregels, algemene ontheffings- en wijzigingsregels, algemene procedureregels).

-

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels (overgangsrecht en slotregel).

5.2

Bestemmingen
In dit bestemmingsplan worden de volgende bestemmingen gehanteerd:
-

Groen;

-

Water;

-

Woongebied.

De bestemming Groen is opgenomen voor groenvoorzieningen. De bestemming
Water omvat de bestaande watergangen in het plangebied. De bestemming
houdt rekening met de watertoets.
Binnen de bestemming Woongebied is het toegestaan een woning te realiseren
en is het tevens toegestaan de woning voor een aan huis verbonden beroep te
gebruiken, mits wordt voldaan aan de toetsingscriteria. Onder de bestemming
vallen ook de functies verkeer en verblijf, openbare nutsvoorzieningen en
groenvoorzieningen.
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Binnen de woonfunctie zijn aan huis verbonden beroepen toegelaten voorzover
de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd. Als voorwaarden
geldt onder andere dat de aan huis verbonden activiteiten zowel in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw mogen worden verricht,
maximaal 30% van de oppervlakte van hoofd- en bijgebouwen mag worden
gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten met een maximum van 45 m²
en dat degene die het aan huis verbonden beroep uitoefent ook bewoner van
de woning dient te zijn.
De hoofdgebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te
worden gebouwd. De diepte van het hoofdgebouw is beperkt tot 15 m gemeten
vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens.
Wat betreft de goot- en bouwhoogte geldt dat deze respectievelijk niet meer
dan 3,5 en 9 m mogen bedragen. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
bedraagt minimaal 3 m en de dakhelling bedraagt niet minder dan 45°. Tevens
mag niet meer dan 50% van het bouwperceel worden bebouwd.
Ten aanzien van bijgebouwen en uitbouwen geldt dat deze ook binnen het
bouwvlak dienen te worden gebouwd. Voorts dienen zij te worden geplaatst op
een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw. De
goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 6 m. Bij
een platte afdekking bedraagt de bouwhoogte maximaal 3 m. De gezamenlijke
oppervlakte van bijgebouwen en uitbouwen bedraagt 60 m², met inachtneming
dat niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd.
Burgemeester en wethouders zijn tevens bevoegd ontheffing te verlenen van
de bouwregels, indien aan de opgenomen voorwaarden wordt voldaan.
In de regels is tevens voorgeschreven dat ontheffing kan worden verleend voor
het gebruik van de woonfunctie voor aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten,
indien wordt voldaan aan de in de regels opgesomde toetsingscriteria.

5.3

Afstemming op andere wetten en verordeningen
Met het oog op de duidelijkheid, dan wel om een dubbel vergunningstelsel te
voorkomen, is ten aanzien van een aantal wetten en/of verordeningen aangegeven hoe het gemeentebestuur bij de toepassing van de daarin opgenomen
regelingen rekening houdt met het ruimtelijk beleid, zoals dat met het bestemmingsplan wordt nagestreefd.
Dit betreft:
-

de Woningwet (aanvullende werking Bouwverordening);

-

opheffing wettelijk bordeelverbod.
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Ingevolge de Woningwet (artikel 9) blijven, bij strijdigheid tussen de voorschriften uit de Bouwverordening en die van het bestemmingsplan, de voorschriften

uit

de

Bouwverordening

buiten

toepassing.

Regelt

het

bestemmingsplan niets over het betreffende onderwerp, dan blijven de voorschriften uit de Bouwverordening wel van toepassing, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt. Onduidelijkheid kan ontstaan indien het bestemmingsplan
een algemene regel geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van andere
bouwwerken. De vraag is dan of de specifieke regel uit de Bouwverordening
over bijvoorbeeld erfscheidingen buiten toepassing blijft. Met het oog op het
geven van duidelijkheid is aangegeven welke stedenbouwkundige bepalingen
uit de Bouwverordening van toepassing blijven.
In het bestemmingsplan is aangegeven dat het bestemmingsplan zich verzet
tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.
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R u i m t e l i j k e

a s p e c t e n

6.1

Inleiding
Voorzover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dient
een aantal milieuaspecten nader te worden onderzocht. Hierbij gaat het onder
meer om de verplichte toetsing aan de Wet geluidhinder en de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem. Daarnaast dient er eventueel rekening te worden gehouden met nabijgelegen bedrijvigheid. Tevens dient in het kader van
de Flora- en Faunawet de aanwezige natuurwaarden in het plangebied te worden onderzocht. Een en ander kan vergaande ruimtelijke consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk zijn deze aspecten aan de
orde.

6.2

Wegverkeerslawaai
Het bestemmingsplan biedt onder andere de mogelijkheid tot het realiseren

WET GELUIDHINDER

van negen woningen. De Wet geluidhinder beschouwt woningen als zogenaamd
geluidsgevoelige objecten. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing
aan de Wet geluidhinder nodig is.
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.
Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrooks wegen
die aan weerszijden van de weg gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 m. Ingeval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.
De naast de onderhavige locatie gelegen provinciale weg N386 en Norgerweg
kennen een snelheidslimiet van 50 km/uur. Voor de Wet geluidhinder zijn deze
wegen van belang. De woningen liggen binnen de zone van deze wegen.
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en

NORMEN

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige
bebouwing binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de
gevel 48 dB (Wet geluidhinder 2006). Bij het voorbereiden van een ruimtelijk
plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een
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zone dient door burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek te worden
ingesteld (artikel 77 van de Wet geluidhinder).
Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat,
kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde
vaststellen (artikel 83 van de Wet geluidhinder).
Indien het nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige bebouwing langs een aanwezige weg betreft, kunnen burgemeester en wethouders in dit geval een hogere waarde tot maximaal 63 dB vaststellen.
VERKEERSINTENSITEITEN

De gebruikte verkeersintensiteiten zijn verkregen uit de verkeersrapporten van

EN BEREKENINGEN

de provincie Drenthe en het verkeersmodel van de gemeente Tynaarlo. De
verkeersintensiteit op de N386 bedraagt 7.826 mvt/etmaal. (2005). Op basis
van het verkeersmodel van de gemeente Tynaarlo wordt in 2020 een verkeersintensiteit op deze weg verwacht van 9.127 tot 9.250 mvt/etmaal. Het verkeersmodel voorziet een verkeersintensiteit van 3.500 mvt/etmaal op de
Norgerweg.
De in de berekening gebruikte verkeersintensiteiten hebben betrekking op dit
jaar.
Berekend zijn de 48 dB geluidscontouren van beide wegen met behulp van
Standaard rekenmethode II. De 48 dB-geluidscontouren zijn aangegeven op
onderstaande afbeelding. Het rekenblad is opgenomen in de bijlagen.
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Zeven van de negen woningen liggen op grotere afstand dan de 48 dBgeluidscontouren. De normen zoals die in de Wet geluidhinder zijn weergegeven, worden voor twee woningen overschreden. Het betreft hier een overschrijding vanwege de N386. Vanwege de Norgerweg treedt geen geluidhinder
op in de zin van de Wet geluidhinder. In bijlage 1, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode
cumulatieve geluidsbelasting’ van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder
2006 is aangegeven in welk geval en op welke wijze geluid gecumuleerd dient
te worden. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit
geval is sprake van een overschrijding van een voorkeursgrenswaarde vanwege
een geluidsbron. Dit betekent dat er niet gecumuleerd behoeft te worden.
Voor de betreffende twee woningen dient een hogere waarde te worden vastgesteld. Hiervoor is een hogere waarde bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Tynaarlo aangevraagd. De motivatie daarvan is
opgenomen in de bijlagen. Daarbij is tevens aangetoond dat de vertrekken
achter de voorgevel bij gesloten ramen en deuren niet boven de 33 dB uitkomen.
De hogere waarde is verkregen bij brief, nummer [

], datum [

].

6.3

Luchtkwaliteit
Nederland heeft de Europese 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).
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer

NSL/NIBM

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.
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de
luchtkwaliteit hoeven niet meer 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.
Enerzijds is de wet in werking getreden, anderzijds is er nog geen sprake van

INTERIMPERIODE

een definitief vastgesteld NSL. Deze interim-periode zal naar verwachting tot
en met medio 2009 gelden. Tijdens deze periode geldt dat nieuwe projecten
moeten voldoen aan de grenswaarden.
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Het kabinet heeft gedurende de interim-periode een grens van 1% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 0,4 µg/m3 NO2 of PM10)
als 'niet in betekenende mate' vastgesteld en deze vastgelegd in de AMvBnibm.
Een verslechtering van de luchtkwaliteit van 1% of minder sluit goed aan bij de
uitspraken van de Raad van State. Voor de komende jaren wordt door het Milieu en Natuur Planbureau een daling van de relevante achtergrondconcentraties
van zowel PM10 als NO2 met circa 0,4-0,6 µg/m3 per jaar verwacht als gevolg
van (internationaal) bronbeleid. Uitgaande van het criterium van de Raad van
State, dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot het overschrijden of
niet bereiken van de grenswaarden, acht het kabinet projecten die 1% aan de
bestaande concentraties toevoegen aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat
deze 1% binnen een jaar zal worden gecompenseerd door de trendmatige verbetering van de luchtkwaliteit, zodat per saldo geen verslechtering optreedt.
VASTEGESTELD NSL

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.
Gebieden waar momenteel vrijwel geen grenswaarden worden overschreden
zullen waarschijnlijk niet worden aangewezen als NSL gebied. Dit betreft mogelijk de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland.

BESTEMMINGSPLAN

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 9 woningen. Op basis van
de CROW-publicatie nr. 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden' (oktober 2007) mag worden uitgegaan van een ritproductie van 7 ritten per woning.
Dit betekent op de omliggende wegen een maximale toename van
63 mvt/etmaal
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de
luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden
bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10
bepaald.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit
Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigen (weekdaggemiddelde)

63

Aandeel vrachtverkeer
3
NO2 in µg/m

0,5%
0,07

Maximale bijdrage extra verkeer

PM10 in µg/m
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m

3

3

Conclusie
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;
geen nader onderzoek nodig;
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0,02
0,4

Uit de berekeningen blijkt dat het plan de grens van 1% (een toename van

CONCLUSIE

3

0,4 µg/m NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden
beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan
derhalve achterwege blijven.

6.4

Milieubeheer
In de nabije omgeving van het plangebied is geen bedrijvigheid aanwezig die
van invloed is op het plangebied.

6.5

Bodem
De milieuhygiënische gesteldheid van de bodem van het plangebied is onderzocht3. Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren:
-

de grond op de locatie is niet verontreinigd;

-

het grondwater bevat licht verhoogde concentraties cadnium, chroom
en zink, welke vermoedelijk verhoogde achtergrondconcentraties betreffen.

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaan er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen voor het huidig en toekomstig terreingebruik.
Het rapport met de onderzoeksresultaten is separaat beschikbaar.

6.6

Water
Het overleg met het waterschap en de op grond daarvan opgestelde waterparagraaf is uitgevoerd door de Grontmij (13 maart 2009). De volledige waterparagraaf (met de resultaten van de grondboringen) is separaat beschikbaar.
Huidige situatie
Maaiveldhoogte
De beoogde woningbouwlocatie is gelegen op de oostkant van een hoge zandrug. De maaiveldhoogte van het terrein waar de woningbouwlocatie wordt
gerealiseerd varieert van N.A.P. +7,20 m in het zuidwesten tot N.A.P. +6,34 m
in het oosten bij de aansluiting met de Noorderes. In bijlage 2 van het rapport

3

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Norgerweg/Noordenveldweg te Tynaarlo,
Consulmij Milieu b.v. (juli 2008).
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van Grontmij zijn de hoogtes van het terrein weergegeven. In oostelijke richting loopt het maaiveld daarna sterk af tot circa N.A.P. +4,00m op 400 m afstand van het plangebied.
Bodem en grondwater
In het gebied is een bodemkundig onderzoek uitgevoerd (Consulmij, 2008). Dit
onderzoek is ingestoken met het doel om vast te stellen of er verontreinigde
stoffen in de bodem aanwezig zijn.
Tijdens dit onderzoek zijn in het plangebied 20 boringen verricht waarvan
6 boring dieper dan 1,0 m. Op twee locaties is de grondwaterstand aangetroffen op 3,5 m beneden maaiveld (actuele grondwaterstand juli 2008). De bovengrond bestaat uit 1,5 tot 2,0 m matig fijn zand op zeer fijn zand. In
boringen 1, 2 en 5 zijn in de laag op een diepte van circa 1,0 m tot 1,5 m -mv
leembrokjes aangetroffen. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 1 van
het rapport van Grontmij. Het in het plangebied aanwezige zandpakket maakt
deel uit van de dekzandafzettingen van de formatie van Boxtel. De doorlatendheid van dit pakket wordt doorgaans geschat op 0,5 - 1,0 m/dag.
Volgens de bodemkaart valt het plangebied in de bodemeenheid "hoge zwarte
enkeerdgronden, lemig fijn zand". De grondwatertrap (GWT) die hierbij hoort
is grondwatertrap VII. Deze grondwatertrap kenmerkt zich door een Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstand (GHG) van 80-140 cm –mv en een Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) van >120 cm -mv.
Waterhuishoudkundige situatie
Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied van het Eelderdiep. Het
peilgebied waar het plangebied in zijn geheel binnen valt heeft een zomerstreefpeil van N.A.P. +0,88 m en een winterstreefpeil van N.A.P. +0,63 m.
In de nabijheid van het plangebied is er geen hoofdwatergang van het waterschap of een schouwwatergang aanwezig, voor de waterhuishoudkundige situatie zie bijlage 3 van het rapport van Grontmij. Ten westen van het plangebied
is een bermsloot aanwezig. Deze is ingemeten, zie bijlage 4 van het rapport
van Grontmij. De bodem ligt op een hoogte van N.A.P. +5,20 m in het zuiden
tot N.A.P. +6,00 m in het noorden. De watergang heeft als doel het cunet van
de aanliggende weg droog te houden. De weg ligt op een hoogte van circa
N.A.P. +7,00m. De sloot watert af in noordelijke richting, maar staat verder
niet in verbinding met het overige watersysteem. De watergang heeft daardoor
geen waterafvoerende functie.
In de praktijk wordt door de gemeente ervaren dat de sloot ter hoogte van het
plangebied het grootste deel van het jaar droog staat. Het benedenstroomse
deel ligt lager en daar staat wel vaker water.
Aspecten watertoets
Bij het opstellen van de watertoets dient het plan op een aantal wateraspecten getoetst te worden.
Hiervoor dient als leidraad de door het waterschap opgestelde ‘Notitie Stedelijk Water’. Een leidraad voor water in dorp en stad", vastgesteld in november 2006. Deze notitie is uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.
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Daarnaast zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals afgesproken in overleg op
11 maart 2009.
Riolering
Er wordt uitgegaan dat in het plangebied een gescheiden rioolstelsel wordt
aangelegd. Het afvalwater wordt daarbij aangesloten op de bestaande riolering
en naar de afvalwaterzuivering afgevoerd. De wens is om het hemelwater zo
veel mogelijk vast te houden, te bergen en pas dan af te voeren. De gemeente
heeft de voorkeur uitgesproken voor doorlatende verharding of een infiltratieriool. Infiltratie wordt in dit gebied kansrijk geacht door de diepe grondwaterstanden en de aanwezigheid van een zandondergrond. In de verdere uitwerking
van het plan wordt geadviseerd middels een infiltratieonderzoek na te gaan
wat voor infiltratievoorziening het meest geschikt is.
Waterberging
Het plangebied zal bestaan uit 4375 m² bouwterrein. Door de gemeente is
aangegeven dat hiervan circa 50% verhard zal worden. Het openbare terrein
zal bestaan uit 820 m² wegen en de rest groen. Dit betekent een verhard oppervlak van circa 3.000 m².
Het plangebied is een ontwikkeling kleiner dan 10 ha. Voor deze categorie
schrijft het waterschap een compensatie voor van 10% van het verhard oppervlak. Dit betekent dat in het plangebied 300 m² waterberging gecreëerd dient
te worden. Daarbij is afgesproken met het waterschap zo veel mogelijk water
te laten infiltreren, met een afvoermogelijkheid richting de watergang aan de
westzijde van het plangebied.
De benodigde berging is berekend met Gronam. Deze spreadsheet maakt gebruik van een regenduurlijn.
Voor het waterschap is de T=100 situatie maatgevend. Een totaal verhard oppervlak van 3.000 m² vereist een berging van 200 m³. Hoeveel water er geïnfiltreerd kan worden hangt af van de uiteindelijk gekozen manier van infiltratie,
en de doorlatendheid van de bodem/ of het eventueel aan te brengen grondverbetering.
Voor de afvoer naar de sloot geldt dat er geen wateroverlast mag optreden. Er
mag geen water op maaiveld komen, zowel rond het plangebied als stroomafwaarts. De bergingsmogelijkheid in de sloot langs het plangebied is voldoende
om de 200 m³ water te kunnen bergen. Dit betekent een waterschijf van circa
50 cm. Hierbij treedt er geen water op maaiveld op.
Om stroomafwaarts problemen te voorkomen wordt voorgesteld een schot aan
te brengen in de sloot om het water nabij het plangebied vast te houden. Het
water kan dan vanuit de watergang infiltreren. Daarbij dient de Provinciale
weg voldoende drooglegging te houden.
Grondwater
De aanleghoogtes in het plangebied zijn nog niet vastgesteld. Het waterschap
heeft als eis voor de hoogteligging van de bebouwing dat er een minimale
drooglegging van 1,30 m aanwezig moet zijn en een ontwateringsdiepte
0,70 m. De droogleggingseis is hier niet van toepassing. Omdat in het plange-
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bied geen continu watervoerende watergangen aanwezig zijn wordt in plaats
van drooglegging beter gekeken naar de benodigde ontwateringsdiepte. De
grondwatertrap die in het plangebied aanwezig is (GWT VII, met een GHG van
80 tot 140 cm -mv) geeft aan dat er voldoende ontwatering in het gebied is om
de woningbouw op het huidige maaiveldniveau te realiseren.
Beheer en onderhoud
De sloot is deels in eigendom bij provincie, deels bij de gemeente. Hierover
worden afspraken gemaakt door de Gemeente Tynaarlo.
De aan te leggen infiltratievoorziening komt in beheer bij Gemeente Tynaarlo.
Waterkwaliteit
Om vervuiling tegen te gaan wordt er geadviseerd om geen uitlogende bouwmaterialen zoals koper, zink en lood toe te passen.
Overige wateraspecten
In het plan worden geen watervoerende watergangen gecreëerd. Hierdoor is er
geen watervoorziening nodig. Ook de risico's voor de volksgezondheid (in verband met botulisme) en veiligheid (verdrinkingsgevaar) zijn hierdoor niet van
toepassing.
Het plangebied ligt niet in een bodemdalingsgebied, ook is de bodem niet zettingsgevoelig. Er ligt geen natte natuur in de directe omgeving van het plangebied waar rekening mee moet worden gehouden.
Juridische vertaling en advies
In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het
plan ten aanzien van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water transparant. Een
waterparagraaf maakt deel uit van de toelichting bij het ruimtelijk plan. Het is
gewenst dat in die toelichting wordt aangegeven hoe de wateraspecten een
plek hebben gekregen in het juridische deel van het plan.
Op 11 maart 2009 is er overleg geweest over de watertoets met Waterschap
Noorderzijlvest en de Gemeente Tynaarlo. Het waterschap heeft enkele aanvullingen voorgesteld. Deze aanvullingen zijn verwerkt in voorliggende waterparagraaf.

6.7

Archeologie
Binnen het plangebied is een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd4. In
het plangebied zijn reeds eerder archeologische onderzoeken uitgevoerd, onder andere in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Tijdens de proefsleu4

Plangebied Donderen, gemeente Tynaarlo (Drenthe), een definitief archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 1684 (27 juni 2008).
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venonderzoeken zijn in proefsleuven 2 en 5 grondsporen aangetroffen die mogelijk deel uitmaken van een structuur, zoals een huisplattegrond. Het doel
van het definitief onderzoek was de mogelijke structuur verder te onderzoeken
en inzicht te verkrijgen in de (aard van) de bijbehorende nederzettingsstructuren zoals spiekers en afvalkuilen en hun verspreiding binnen het onderzoeksgebied.
In tegenstelling tot de verwachting op basis van de resultaten van het voorgaande onderzoek behoren de sporen in de proefsleuven 2 en 5 niet tot een
huisplattegrond. Op basis van het vondstmateriaal dat in paalsporen en kuilen
op de vindplaats is aangetroffen, wordt de bewoning in de Vroege/Midden
IJzertijd gedateerd (600-400 voor Chr.).
Tijdens het onderzoek is aardewerk, natuursteen en botmateriaal geborgen.
Vanuit archeologisch oogpunt zijn er daarmee geen belemmeringen meer voor
de bouw van de woningen.
De volledige archeologische onderzoeksrapporten zijn separaat beschikbaar.

6.8

Externe veiligheid
Externe veiligheid
In deze paragraaf wordt achtereenvolgend ingegaan op de toetsing aan het
Besluit externe veiligheid inrichtingen, risico's in verband met transportroutes
van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Ten slotte wordt ingegaan op beperkingen in verband met Groningen Airport Eelde.
Inrichtingen
In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking

INLEIDING

getreden.
Dit besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien
van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke
stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde
wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en
onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare
objecten. Onder kwetsbare objecten worden bijvoorbeeld woningen verstaan,
terwijl met beperkt kwetsbare objecten wordt gedoeld op bijvoorbeeld kantoren en hotels.
Daarnaast gaat het Bevi in op het groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per
kaar dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang slachtoffer
wordt van een ongeval in een inrichting. In het Bevi wordt het groepsrisico
gedefinieerd als de (cumulatieve) kans dat ten minste 10, 100 of 1000 perso-
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nen overlijden als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied
van de inrichting (tot waar nog dodelijke slachtoffers kunnen vallen). Het
groepsrisico wordt bepaald door het aantal aanwezige personen in het invloedsgebied te vergelijken met de oriënterende waarde (cumulatieve kans).
Wanneer de oriënterende waarde wordt overschreden of de nieuwe ontwikkeling een verhoging van het groepsrisico met zich meebrengt, dient een verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden.
Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Bevi in werking getreden. Deze wijzigingen betreffen een uitbreiding van de lijst met (beperkt) kwetsbare objecten en
risicovolle inrichtingen. Ook is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in het Bevi
doorgevoerd.
ONDERZOEK

In het kader van het Bevi worden woningen aangemerkt als kwetsbare objecten. Om te bepalen of in de nabijheid van het plangebied risicovolle inrichtingen liggen, is de risicokaart van de provincie Drenthe geraadpleegd. De
onderstaande figuur betreft een uitsnede van deze kaart.

Uit de risicokaart blijkt dat in de omgeving van het plangebied zich geen risicovolle inrichtingen bevinden.
Het plangebied ligt wel nabij Groningen Airport Eelde. Met het oog op het
hiernavolgende figuur kan worden geconcludeerd dat het plangebied buiten de
10-6-contour van het vliegveld ligt (zie ligging plangebied in blauwe cirkel).
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10-6-plaatsgebonden risicocontouren Groningen Airport Eelde

Voor het groepsrisico rondom vliegvelden is momenteel nog geen norm vastgesteld. Tegelijk met het kabinetsstandpunt over de toekomst van het Schiphol
beleid zal het kabinet voorstellen doen betreffende een vernieuwd groepsrisico
beleid. Tot op heden is niet bekend wanneer dit beleid wordt opgesteld en in
werking zal treden.
De conclusie luidt dat het onderwerp externe veiligheid rond inrichtingen de
nieuwe ontwikkeling niet belemmert.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in we-

INLEIDING

gen, spoor en water. Net als bij inrichtingen gelden voor het bepalen van de
externe veiligheidssituatie het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De
wegen, spoorlijnen en waterwegen, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt en waarbij een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig
is, zijn opgenomen in de Risicoatlassen.
Voor wegen is in maart 2003 de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen in
werking getreden. Dit document geeft per provincie aan langs welke wegvakken een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig is. Het betreft hier
hoofdzakelijk de rijkswegen en provinciale wegen. Vanwege de verouderde
gegevens uit deze risicoatlas, zijn bij dit onderzoek ook de nieuwe tellingen
2006-2007 gebruikt.
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ONDERZOEK

In de nabije omgeving liggen twee provinciale wegen, de N386 en de N858. Het
vervoer van gevaarlijke stoffen is op alle provinciale wegen toegestaan. In de
risicoatlas is gekeken naar doorgaande rijkswegen, de belangrijkste provinciale
wegen en punten die in het kader van eerder onderzoek reeds risicoaandachtspunten bleken te zijn.
Beide wegen komen niet voor in het rapport van de risicoatlas. Derhalve mag
geconcludeerd worden dat over deze wegen een dusdanig lage intensiteit aan
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, dat de directe omgeving hierdoor
niet wordt belemmerd.
Overige wegen (water en/of spoor) zijn niet aanwezig in de directe omgeving
van het plangebied.
De conclusie luidt dat het onderwerp vervoer van gevaarlijke stoffen ook niet
voor belemmeringen zorgt met oog op het onderwerp externe veiligheid.
Buisleidingen

INLEIDING

Aardgastransportleidingen zijn voor het plangebied relevant vanwege de regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Deze regels zijn vastgelegd in de
Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984). De Circulaire onderscheidt toetsings- en veiligheidsafstanden. Bestemmingen die zijn
gericht op het verblijf van personen, zijn niet binnen de toetsingsafstand toegestaan. De toetsingsafstand is afhankelijk van de diameter en de bedrijfsdruk
van de betreffende gasleidingen. Naast de toetsingsafstand is in de Circulaire
een belemmerende strook (veiligheidsafstand) in het zakelijk recht vastgelegd,
waarbinnen geen bebouwing is toegestaan. De breedte van deze strook is
eveneens afhankelijk van de diameter en de bedrijfsdruk van de leiding.
Op dit moment is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer bezig met het vernieuwen van het externe veiligheidsbeleid
rondom aardgasleidingen (het Besluit externe veiligheid buisleidingen, Bevb).
Deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende nieuwe afstanden (voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico) zijn nog niet definitief vastgesteld. Door
het RIVM wordt aangegeven dat voorlopig de afstanden uit de Circulaire 1984
kunnen worden gehanteerd.
Bij nieuwe ontwikkelingen nabij buisleidingen is het echter van belang te anticiperen op de nieuwe wetgeving. De Gasunie kan ingeschakeld worden bij het
berekenen van de plaatsgebonden risicocontouren en het groepsrisico. Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft de Gasunie 27-6-2008 reeds een notitie
vastgesteld waarin de 1%-letaliteitsgrenzen van buisleidingen benoemd staat.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen die binnen deze grens vallen, dient de Gasunie
betrokken te worden.

ONDERZOEK

De risicokaart geeft ook de ligging van de buisleidingen weer. Op ruim 600
meter van het plangebied ligt een buisleiding. Vanwege deze grote afstand valt
het plangebied buiten de invloedssfeer van deze leiding.
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Effecten Groningen Airport Eelde
Vanwege de nabijheid van luchthaven Groningen Airport Eelde dient onderzocht te worden hoe het voornemen zich verhoudt tot de voor burgerluchtvaartterreinen relevante wet- en regelgeving. Van belang zijn regels op het
gebied van geluid en bouwhoogten. Hieronder worden deze aspecten nader
uitgewerkt, waarbij wordt uitgegaan van de situatie met verlengde baan.
Binnen de geluidszone van de luchthaven is de bouw van nieuwe woningen

GELUID

uitgesloten. Deze zone ligt echter op ruime afstand van het plangebied en
heeft daarom geen invloed op de beoogde ontwikkeling.
Nabij elk luchtvaartterrein gelden zogenaamde 'invliegstroken', denkbeeldige

BOUWHOOGTE

vlakken waarbinnen maximale maten gelden op het gebied van bouw- en
groeihoogte. Binnen deze invliegstroken, direct in het verlengde van de starten landingsbaan liggen de zogenaamde RESA- en ERESA-gebieden. Binnen deze
gebieden gelden nog nadere voorwaarden wat betreft de bouwkundige uitvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde. Uit de toetsing blijkt dat het
plangebied buiten zowel de invliegstroken als de RESA- en ERESA-gebieden is
gelegen.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het voornemen niet stuit op belemmeringen voortvloeiend uit regelgeving voor burgerluchtvaartterreinen. Deze
conclusie geldt ook als de baanverlenging niet gerealiseerd wordt.
Op navolgend kaartje zijn de zones en de ligging van het plangebied weergegeven.
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Plangebied in blauw en grens van RESA- en ERESA gebied

6.9

Flora en fauna
Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van beschermde soorten5. De
conclusies uit dit onderzoek zijn als volgt:
Wanneer bij werkzaamheden de groenstrook wordt verwijderd zal het leefgebied van enkele algemene broedvogels verdwijnen. Mits het niet in het broedseizoen gebeurd heeft dit geen grote gevolgen voor deze soorten. Het
broedseizoen omvat ongeveer de periode half maart tot half juli. Daarom dienen eventuele kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd.
Door de geplande werkzaamheden zullen enkele algemene soorten uit tabel 1
van de Flora- en faunawet mogelijk worden gedood en/of verstoord. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is echter niet in het geding.
Daarom geldt voor deze soorten een vrijstelling. Een ontheffing in het kader
van de Flora- en faunawet hoeft voor deze soorten niet te worden aangevraagd. De algemene zorgplicht is echter wel van kracht. De zorgplicht bepaalt
dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te berokkenen.
5

Toetsing Flora- en Faunawet voor de aanleg van een nieuwbouwwijk te Donderen. Buro
Bakker Adviesbureau voor ecologie (juli 2008).
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Wat betreft het effect op beschermde gebieden wordt in het rapport geconcludeerd dat het plangebied niet binnen de begrenzing van of in de nabijheid
van een Natura-2000 gebied ligt. Tevens ligt het plangebied niet binnen de
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur.
Het volledige onderzoeksrapport is separaat beschikbaar.

6.10

Duurzaamheid
Op (inter)nationaal en regionaal niveau doen zich ontwikkelingen voor die

DUURZAAM BOUWEN

veelal een nadelig effect hebben op onze leefomgeving, zoals klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingstoename, toenemende industrialisatie, groeiend tekort aan primaire grondstoffen et cetera. De gemeente wil een bijdrage
leveren om de nadelige gevolgen hiervan te minimaliseren door te streven naar
een duurzame ontwikkeling op lokaal niveau.
Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in
de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige
generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te
voorzien.
Daarnaast streeft de gemeente er naar om op korte termijn de huidige kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Deze voornemens zijn alleen te realiseren door een integrale aanpak van het gemeentelijk milieubeleid op
verschillende beleidsterreinen.
Duurzaam bouwen is een van de items die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Tevens is het een van de items waarmee de landelijke doelstelling voor de
reductie van CO2 (vermindering broeikaseffect) conform de afspraken in het
Kyotoprotocol kunnen worden bewerkstelligd.
Om duurzaambouwenactiviteiten een goede basis te kunnen bieden, heeft de
gemeente het duurzaambouwenbeleid vastgelegd in een beleidsplan Duurzaam
Bouwen. Met het formuleren en vaststellen van het beleid en ambities voor
duurzaam bouwen wil de gemeente Tynaarlo richting geven aan het duurzaam
gebruiken en inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. Voor de eigen
gebouwen en installaties zet de gemeente in elk geval in op het voorlopend
niveau conform de landelijke Menukaart Duurzaam Bouwen. De gemeente
tracht ook particuliere bouwers te stimuleren om (nog meer) over te gaan tot
duurzaam bouwen.
Doel is om daarmee duurzaam bouwen binnen de gemeente op een hoger niveau te brengen en om een gezonde, comfortabele en veilige omgeving te
creëren.
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Duurzaam bouwen is te definiëren als: het inrichten en gebruiken van de gebouwde omgeving, dat wil zeggen gebouwen én openbare ruimte, op een manier die de gezondheids- en milieuschade in alle stadia, van inrichten, bouwen
en beheren tot renoveren en sloop, zoveel mogelijk voorkomt en/of beperkt.
De inrichting, het gebruik en het stedenbouwkundig ontwerp van de gebouwde
omgeving dragen bij aan comfort en veiligheid en flexibiliteit gedurende de
levensloop van de gebouwen.
Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang, dat er zoveel mogelijk duurzame materialen worden toegepast. Dit zijn materialen gefabriceerd uit grondstoffen

waarvan

de

voorraad

niet

beperkt

is,

energiearm

worden

geproduceerd, tijdens het productieproces een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken en een lange levensduur hebben. Tevens zijn duurzame materialen geschikt voor hergebruik teneinde de hoeveelheid sloop- en
bouwafval te beperken.
Daarnaast is het onder meer van belang dat het energieverbruik de komende
jaren daalt. Dit kan door bijvoorbeeld een goede isolatie en de nieuwste energiezuinige verwarmings-, ventilatie- en koeltechnieken toe te passen. Een
duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen, bouwwerken en de omgeving is
hierbij eveneens van belang.
Energieakkoord Noord Nederland
In 2007 hebben minister Cramer van Ruimte en Milieu en minister Van der Hoeven van Economische Zaken een energieakkoord ondertekend met de Energy
Valley-provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Daarin zijn
afspraken gemaakt over onder andere CO2 reductie, duurzaam bouwen en
duurzame energie. Zo willen de ondertekenaars onder meer een verbeterde
energieprestatie voor alle gebouwen bereiken. Voor nieuw te bouwen woningen is het streven er op gericht om de EPC-norm van het Bouwbesluit reeds per
2008 aan te scherpen tot 0,5 en daarmee vooruit te lopen op de toekomstige
landelijke aanscherping van de EPC-norm in het Bouwbesluit. Naar verwachting
zal deze aangescherpte norm binnen de provincies Frŷslan, Groningen en Drenthe gaan gelden vanaf 1 juli 2010. Dit betekent dat vanaf dan gebouwde woningen aan deze eis moeten voldoen.
De gemeente Tynaarlo kan zich hierin vinden en committeert zich eveneens
aan de stevige ambitie om als noorden dé energieregio van Nederland en
Noordwest-Europa te zijn. Om dit tot uitdrukking te brengen heeft de gemeente Tynaarlo in maart 2008 samen met de andere Noord-Nederlandse gemeenten het Energieakkoord Noord Nederland mede ondertekend.

6.11

Veiligheid
De brandweer heeft in haar advies aangegeven dat zij akkoord gaat met het
voorliggende plan, mits er sprake is van twee onafhankelijke aanrijroutes.
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De maximale afstand tot een woning op een doodlopend eind mag in verband
met de veiligheid namelijk maximaal 40 m zijn. Als voor één ontsluiting wordt
gekozen, wordt niet aan deze eis voldaan. Aangezien een brandweerwagen de
bussluis kan passeren wordt in het voorliggende plan aan de eis van twee onafhankelijke aanrijroutes voldaan.

247.00.12.32.00.toe - Bestemmingsplan uitbreiding Donderen - 11 december 2009

43

7

E c o n o m i s c h e
u i t v o e r b a a r h e i d

De gronden zijn gemeentelijk eigendom zodat het kostenverhaal via de grondverkoop verzekerd is. Daarom wordt besloten voor het gebied geen exploitatieplan vast te stellen.
De exploitatie wordt sluitend gemaakt vanuit de algemene reserve van het
Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.
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I n s p r a a k

8

e n

o v e r l e g

Het voorontwerpbestemmingsplan uitbreiding Donderen heeft met ingang van
4 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Tevens is dit bestemmingsplan conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar de overlegpartners verzonden.
Op het plan zijn twee inspraakreacties en zes overlegreacties binnengekomen.
Deze reacties zijn, voorzien van beantwoording, als separate notitie te raadplegen (Nota Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan uitbreiding
Donderen, 11 december 2009).
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B i j l a g e n

Motivatie hogere waardeverzoek Bestemmingsplan uitbreiding Donderen

Aanvrager:

[

].

Adres:

[

]

Postcode:

[

]

Plaats:

[

]

Contactpersoon:

[

]

Tel:

[

]

1

Geluidsbeleid gemeente Tynaarloo

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geluidhinder (Wgh) van kracht geworden. Burgemeester en
wethouders zijn nu in de meeste gevallen het bevoegd gezag geworden voor het vaststellen van
hogere waarden voor industrie-, rail- en wegverkeerslawaai. Tot 1 januari was dat in de meeste
gevallen de provincie.
De criteria voor het verlenen van een hogere waarde zijn uit de uitvoeringsbesluiten van de Wet
geluidhinder geschrapt. Dit vereist van de gemeente een grotere motivatieplicht bij het vaststellen van een hogere grenswaarde. Deze motivatie kan grotendeels achterwege blijven als kan worden verwezen naar vastgesteld beleid. De gemeente Tynaarloo beschikt nog niet over een
dergelijk vastgesteld beleid. Dit houdt in dat een hogere waarde procedure vergezeld dient te
gaan van een uitgebreide motivatie.
In deze beleidsnotitie zijn de voorwaarden en criteria opgesteld waaronder een hogere waarde kan
worden vastgesteld.
2

Grenswaarden

De geluidbelasting voor wegverkeer wordt in de nieuwe wet in Lden (in dB) weergegeven. De
normstelling is vastgesteld op 48 dB. Het college kan gemotiveerd in buitenstedelijk gebied een
hogere waarde verlenen dan 48 dB tot een waarde van 58 dB.
3

Hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai

3.1

Algemeen

Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer
in het kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder (nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit
verzoek hangt samen met het Bestemmingsplan uitbreiding Donderen. In dit plan wordt onder
andere de realisatie van een negental woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in
binnenstedelijk gebied in de zin van de Wet geluidhinder.
Het plangebied valt (gedeeltelijk) onder de volgende bestemmingsplannen van de gemeente Tynaarlo:

-

Bestemmingsplan Donderen (vastgesteld op 19 maart 1974 en goedgekeurd op 22 april
1975);

-

Donderen, partieel plan omgeving Kort Nijland uit 1981 (vastgesteld op 24 november 1981
en goedgekeurd op 22 februari 1983).

Het plangebied heeft thans een landbouwkundige functie. Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te
maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het onderhavige plan voorziet hierin.
3.2

Verzochte hogere waarden

In het bestemmingsplan zijn de 48 dB geluidscontouren opgenomen van de N386 en Norgerweg. Uit
deze berekeningen blijkt dat een tweetal woningen een te hoge geluidsbelasting kent.

De geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van de beide woningen aan de straatgevel met 1 dB (49 dB). De zijgevels kennen geen overschrijding.
De waarde van 49 dB is tevens de hogere waarde die bij het College van Burgemeester en
Wethouders worden aangevraagd.
Voor deze locatie is nog niet eerder een hogere waarde verleend.

3.3

Motivering verzoek

In eerste instantie is gezocht naar maatregelen om een hogere waarde procedure te voorkomen.
Eerst is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan de woning. Daarbij is gedacht
aan het volgende.
Maatregelen bron, verkeer en afscherming
-

Vergroting afstand bron-waarneempunt
Het vergroten van de afstand tussen weg en gevel is fysiek gezien niet mogelijk.
Terugplaatsen betekent een aantasting van de stedenbouw-kundige kwaliteiten van het plan.

-

Verkeersmaatregelen
Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten
geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen behoort niet tot de
mogelijkheden.
De N386 en Norgerweg hebben een zekere verkeersfunctie (verbinding Vries-Peize en
Donderen-Yde. Bij dit type weg behoort binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 50
km/uur. Een snelheidsregime van 30 km/uur is derhalve niet aan de orde.
Gelet op het feit dat het hier om slechts twee woningen gaat is het niet reëel om op de
betreffende wegvakken geluidsreducerend asfalt toe te passen.

-

Maatregelen in het overdrachtsgebied
Het

oprichten

van

schermen

en/of

wallen

voor

incidentele

woningen

is

om

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst.
Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet
mogelijk zijn.

Maatregelen aan de gevel
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de N386 bedraagt 1 dB.
In de betreffende woningen zullen zodanige gevelmaterialen worden toegepast dat de binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschreden. Bij de aanvraag voor een
bouwvergunning zal dit door middel van berekeningen worden aangetoond.

4

Conclusie

Voor de aanvraag van een hogere waarde tot 49 dB heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Berekend is de verwachte geluidsbelasting op de gevel (maximaal 49 dB). Vervolgens is bezien
in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit
blijkt niet mogelijk te zijn. Daarom zullen indien nodig maatregelen aan de gevel worden getroffen om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.
Samengevat mag wordt gesteld dat het verlenen van een hogere waarde voldoende is gemotiveerd.

Eelde, november 2009
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