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I n l e i d i n g

De gemeente Tynaarlo is voornemens het terrein aan de Reigerstraat te Vries
te (her)ontwikkelen voor woningbouw. Het perceel, kadastraal bekend gemeente Vries sectie P nummer 3632 is aangewezen als herstructureringsgebied
en heeft een oppervlakte van circa 4.800 m². Het gebied zal projectmatig
worden ingevuld met zes vrijstaande woningen.
Om tot een passende invulling te komen, heeft het College van Burgemeester
en Wethouder van de gemeente Tynaarlo 10 juni 2008 besloten een wedstrijdprogramma uit te schrijven. Deze is onder de naam ‘ontwikkelingscompetitie

locatie Reigerstraat Vries’ uitgevoerd. Er zijn drie projectontwikkelaars uitgenodigd om uiterlijk op 30 september 2008 een schetsontwerp in te dienen. De
schetsontwerpen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie.
Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 oktober 2008 het ontwerp ‘Wonen op de Es, 6 woningen Reigerstraat Vries’1 van
Woonconcept Vastgoed aangewezen voor invulling van de bouwlocatie aan de
Reigerstraat in Vries. Dit ontwerp bevat zes karakteristieke ‘landelijke’ vrijstaande woningen met behoud van de bestaande bomenrij. De gemeente is
voornemens het uitgeefbare gebied in zijn totaliteit aan Woonconcept Vastgoed uit te geven, zodat zij het ontwerp kunnen realiseren.
Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Vries kern (goedgekeurd op 28 november 2006). In dit bestemmingsplan heeft het gebied de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Binnen deze bestemming en de
vigerende voorschriften is het niet mogelijk woningbouw te realiseren. Om het
voornemen mogelijk te maken, is onderhavig bestemmingsplan opgesteld.
Hoofdstuk 2 geeft het relevante beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau
weer. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie en het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving van het plan gegeven. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op de milieukundige en ruimtelijke aandachtspunten. In hoofdstuk 6
komt de juridische vormgeving van het onderhavige bestemmingsplan aan bod.
Ten slotte beschrijven hoofdstuk 7 en 8 achtereenvolgens de economische
uitvoerbaarheid en de inspraak en het overleg.

1

De brochure ‘Wonen op de Es, 6 woningen Reigerstraat Vries’, d.d. 30 september 2008 van
Woonconcept Vastgoed en 19 het ateliers architecten is separaat beschikbaar.
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2

B e l e i d

2.1

Provinciaal beleid
POP II
In het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II, vastgesteld 7 juli 2004) is
Vries aangewezen als hoofdkern. Een hoofdkern heeft in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijke, reeds aanwezige bevolking in samenhang met de
plaatselijke werkgelegenheid. Voor uitbreiding van de woningvoorraad stelt de
provincie contingent beschikbaar.
De keuze voor de hoofdkernen is gemotiveerd vanuit het feitelijk functioneren
van deze kernen als verzorgingscentrum voor het omliggende gebied. Het bieden van een pakket basisvoorzieningen is van belang.
In het POP II is sprake van een voldoende aanbod van basisvoorzieningen in een
kern wanneer minimaal een supermarkt, een dorpshuis en/of café, een basisschool, een sportaccommodatie, een huisarts binnen redelijke afstand en een
aansluiting op het openbaar vervoer aanwezig zijn. In Vries zijn deze basisvoorzieningen aanwezig. Nieuwe voorzieningen met een beperkte bovenlokale
functie kunnen in de hoofdkernen worden gesitueerd.
Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen geldt
als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed inpasbaar moeten zijn zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten. Aansluiting op bestaande ruimtelijke
structuren is daarbij een voorwaarde, zowel landschappelijk als stedenbouwkundig. Wat dit betreft is de aanwijzing van Vries als cultuurhistorisch waardevolle nederzetting van belang.
Deze aanwijzing heeft vooral betrekking op de bebouwing in de oude dorpskernen. Een deel van Vries is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
Binnen het gebied (in de verbeelding als zodanig aangeduid) ligt het accent op
handhaving en waar mogelijk op zinvol herstel van de cultuurhistorische waarden. Het gaat daarbij niet puur om conservering van het erfgoed. Ontwikkeling
moet mogelijk blijven.
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. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het noorden op het gebied
van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbindingen en cultuur.
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Gemeenten als Tynaarlo, Haren en Slochteren helpen de kwaliteit van het
landelijk gebied te bewaken en voorzien in de behoefte aan mooi gelegen
woningen grenzend aan de stad Groningen.
De Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 heeft op 1 oktober 2003 het
Voorlopig Ontwerp Regiovisie Groningen-Assen 2030 -Samen sterk in het (inter)nationaal stedelijk netwerk- op hoofdlijnen vastgesteld. De stuurgroep
kiest opnieuw voor een economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk
met behoud van de grote kwaliteiten van het gebied. Belangrijk is de keuze
voor de bundeling van woningbouw en werkgelegenheid langs de zogenaamde
T-structuur (A7/A28) om in de toekomst een goede bereikbaarheid te garanderen. De uitvoering van het Kolibri OV-netwerk is hierbij essentieel.

2.2

Gemeentelijk beleid
Het vigerend ruimtelijk beleid van het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Vries kern (vastgesteld op 28 november 2006). Het plangebied
heeft hierin de bestemming Maatschappelijke doeleinden en op de bijbehorende functiekaart is de locatie aangegeven als maatschappelijke voorziening.
Structuurplan
Op 20 september 2006 is het Structuurplan Tynaarlo vastgesteld. De kern Vries
en daarmee ook het plangebied behoren tot de ‘Bebouwing’. Het structuurplan
is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijke beleid. Tevens dient het
structuurplan als communicatiemiddel richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.
In het structuurplan is aangegeven dat de uitbreidingsbehoefte voor de gemeente Tynaarlo circa 1.000 woningen bedraagt. Primair woningen voor gezinnen met kinderen, hetgeen inhoudt: grondgebonden woningen met tuin.
Hierdoor wordt de krimp van de bevolkingsgroei minder en wordt de bevolkingspiramide evenwichtiger. Dit is goed voor de leefbaarheid en levendigheid
in de kernen.
De grootste bouwopgave tot 2020 is in het structuurplan toegekend aan de
kern Vries. Het gebied dat is ingeklemd tussen de Reigerstraat, de Leeuwerikstraat en de Nachtegaalstraat is in het structuurplan aangemerkt als herstructureringslocatie.

12
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Uitsnede uit visiekaart Vries van het structuurplan

Woonplan
De gemeente Tynaarlo heeft in 2006 het Woonplan 2005 - 2010 vastgesteld
waarin het accent ligt op de woningbehoefte van eigen bewoners en mogelijkheden voor woningbouw en herstructurering in de bestaande kernen.
Woonopgave
De woonopgave voor Vries is tweeledig: voorzien in de woningbehoefte van de
eigen bevolking en invulling geven aan de regionale taakstelling woningbouw.
In het structuurplan is de taakstelling tot 2020 voor Vries vanuit de regiovisie
vastgesteld op 50 woningen in de inbreiding en 425 woningen in de uitbreiding,
in totaal 475 woningen. Dit betreft zowel de behoefte van de eigen bevolking
als regionale opvang. Uitgaande van de eigen behoefte van omgerekend circa
150 woningen, betekent dit dat circa 325 woningen nodig zijn voor de opvang
van de boventrendmatige migratievraag.
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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

-

het zuinig omgaan met drinkwater wordt gestimuleerd.

water richting de burgers;

Landschapsontwikkelingsplan
De gemeente Tynaarlo wil de ambities ten aanzien van het landschap, zoals die
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.
Momenteel is het LOP in concept opgesteld.
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.
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

14
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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 de verbetering van luchtkwaliteit;

-

verbetering bodemkwaliteit;

-

schoon en gezond water;

-

risicosituatie opslag en transport gevaarlijke stoffen in beeld en vei-

-

in 2011 wordt 20% van de nieuwbouwwoningen energieneutraal opge-

ligheid gewaarborgd;
leverd en hebben alle nieuwbouwwoningen een maximale EPC van
0,5;
-

verbetering energieprestatie en binnenklimaat scholen, openbare

-

duurzame inrichting van (nieuw)bouwlocaties.

gebouwen en gemeentelijke gebouwen;
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H u i d i g e

3

s i t u a t i e

3.1

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van Vries wordt vooral gekenmerkt door een nagenoeg
ongeschonden oude dorpskern. Waardevolle elementen zijn met name de
brink, met de daaromheen gelegen hoeven en boombeplantingen. Het karakter
van zowel het oorspronkelijke als van het huidige dorp wordt voorts in belangrijke mate bepaald door de door eikenhakhout omzoomde Wester-es en de
beekdalen ten oosten van het dorp en ten westen van voornoemde es.
In het gehele samenstel van ruimten, wegen en beplantingen is de historische
opbouw van de oude dorpskern van Vries nog duidelijk aanwezig. In dit licht is
een deel van de kern van Vries aangewezen als beschermd dorpsgezicht ex
artikel 20 van de Monumentenwet (oud). Het plangebied valt buiten het beschermd dorpsgezicht.
De bebouwing van het dorp wordt voorts vooral gekenmerkt door de historisch
gegroeide onregelmatige situering van veelal vrijstaande gebouwen. De aanwezige verschillen in architectuur, materiaalgebruik en kleur passen binnen
een maatvoering en hoofdopbouw die betrekkelijk eenduidig is. Essentieel voor
de bescherming is dan ook het behoud van het verstrooide en open karakter
van de bebouwing, alsmede van hoofdvorm en afmetingen.

3.2

Ligging
Het plangebied is gelegen aan de westkant van de Asserstraat/Nieuwe Rijksweg/Groningerstraat, de doorgaande weg door Vries, en wordt begrensd door
de Reigerstraat, de Nachtegaalstraat en de Leeuwerikstraat. Navolgende kaart
geeft de ligging en bereikbaarheid ten opzichte van de doorgaande weg weer.
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3.3

Het plangebied
Het plangebied bestaat momenteel uit een grasveld en heeft een oppervlak
van circa 4.800 m². Aan de rand van dit grasveld staat een karakteristieke
bomenrij. Het gebied wordt omringd door drie straten met woningbouw en een
parkje.

Plangebied (bron:Google Earth, mei 2009)

Op deze locatie waren voorheen een onderwijsinstelling en later enige maatschappelijke voorzieningen gevestigd. De oppervlakte van de bebouwing en
verharding bedroeg 1.750 m². De bebouwing is reeds in juli 2007 gesloopt,

18
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waarna de grond is ingezaaid met gras. Er is momenteel geen verharding meer
aanwezig.

Huidige situatie plangebied (foto uit ‘Wonen op de Es’ van Woonconcept Vastgoed)

Het plangebied is eigendom van de gemeente Tynaarlo. Circa 4.350 m² wordt
verkocht. Een oppervlak van circa 350 m² waarop de bomen en een aangrenzende groenstrook van 2 m ten behoeve van de bomen zijn gesitueerd, blijven
in eigendom van de gemeente.
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4

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

4.1

Inleiding
De gemeente Tynaarlo is voornemens het terrein aan de Reigerstraat te Vries
te (her)ontwikkelen voor woningbouw. Het perceel, kadastraal bekend gemeente Vries sectie P nummer 3632 heeft een oppervlakte van circa 4.800 m²
en zal projectmatig worden ingevuld met zes vrijstaande woningen in een
groene omgeving.
Er is een ontwikkelingscompetitie gehouden waaruit het ontwikkelingsvoorstel
van Woonconcept Vastgoed te Meppel -met 19 het atelier architecten te Zwolle als makers van de ontwerpvoorstellen- als winnaar naar voren is gekomen.
Het uitgeefbare gebied zal hierbij in zijn totaliteit aan de projectontwikkelaar
worden overgedragen, waarna deze het door hem ingezonden winnende ontwerp van het bouwplan kan realiseren. Dit ontwerp is omschreven in de brochure ‘Wonen op de Es, 6 woningen Reigerstraat Vries’ van Woonconcept
Vastgoed, d.d. 30 september 2008 en is separaat beschikbaar. Een aantal van
belang zijnde tekeningen/omschrijvingen zullen in dit hoofdstuk worden weergegeven.

4.2

Uitgangspunten
De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgenomen waaraan het voornemen moet voldoen, deze zijn:
-

een EPC van 0,6 of lager waarbij zoveel mogelijk nieuwe technieken op
energiegebied worden toegepast, zowel voor ruimteverwarming als voor
tapwater;

-

uitgangspunten passiefhuis toepassen (bijzondere combinatie van een
zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik);

-

bij gebruik van lagetemperatuurverwarming (vloerverwarming) en WTW
(Warmteterugwinunit ten behoeve van ventilatie) wordt bijzondere aandacht gevraagd voor installatiegeluid, massa van de vloer en het akoestisch ontkoppelen van de installaties;

-

levensloopbestendig bouwen (90 cm brede deurposten, toegangen en
overgangen van verschillende ruimtes drempelloos c.q. voldoend aan
hetgeen gesteld in de richtlijn ‘geboden toegang’, verstelbare keukenbladen, volledig woonprogramma op de begane grond, loze leidingen ten
behoeve van signaleringssysteem);
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-

per woning dient voor ten minste twee auto's parkeergelegenheid op
eigen erf te worden gecreëerd;

-

toegangen vanuit de rijbaan naar bouwblokken dienen te bestaan uit
verharding, bestaande uit gebakken steen in overeenstemming met de
aansluitende verharding. Grind of halfverharding wordt niet toegestaan.
Het verkrijgen van en de kosten behorende bij de inritvergunning zijn
voor de ontwikkelaar;

-

de bestaande bomen in het plangebied dienen zoveel mogelijk in het
ontwerp te worden geïntegreerd, eventueel te kappen bomen inclusief
verwijderen van stobben, alsmede de aanvraag van een eventuele kapvergunning dienen in de inschrijving te zijn verwerkt;

-

opvang van regenwater en vertraagd afgeven hiervan;

-

het rioleringssysteem moet als gescheiden stelsel worden uitgevoerd;

-

infiltratie van dakwater direct in de bodem;

-

terreinwater apart afvoeren op het bestaande riool;

-

politiekeurmerk veilig wonen toepassen;

-

toepassen van bijvoorbeeld de rekeninstrumenten ‘Toolkit duurzaam
bouwen’ of het programma ‘Greencalc-plus’ of ‘GPR Gebouw’ en daarbij
aangeven welke duurzaamheidscore wordt bereikt;

-

de woningen moeten qua geluidwering voldoen aan minimaal klasse 2,

-

toegepast hout dient aantoonbaar duurzaam te zijn geproduceerd;

-

realisatie van de woningen dient te geschieden onder de bepalingen als

conform de norm NEN 1070;

genoemd in de Algemene voorwaarden voor verkoop van grond in de
Gemeente Tynaarlo d.d. 14 december 1999.
Het voorgenomen plan voldoet aan deze eisen.
Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.2 is het uitgangspunt dat circa 4.350 m²
door de gemeente wordt verkocht aan de projectontwikkelaar om zijn ontwerp
te realiseren. De bomen en een aangrenzende groenstrook van 2 m ten behoeve van de bomen blijven in eigendom van de gemeente.
De woningen worden gebouwd op kavels variërend van 620 m² tot 885 m². Het
totaal bebouwd en verhard oppervlak bedraagt in de voorgenomen situatie
circa 1.200 m².
Daarnaast zijn er nog vier stedenbouwkundige uitgangspunten voor de zes vrijstaande woningen in een groene omgeving. Deze zijn:
-

een losse, maar gecomponeerde plaatsing van een aantal enkelvoudige
bouwvolumes met een kapvorm en een lage gootlijn;

-

vloeiende ruimtelijke overgangen tussen openbaar gebied en de privacy
van het wonen en daarbij behorende buitenverblijfsruimten;

-

verfijnde detaillering in de architectuur in samenhangende kleurstellingen;

-

een goed doordachte passende parkeeroplossing (minimaal twee parkeerplaatsen per woning).

22
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4.3

Beknopte omschrijving van het plan
Het plan bestaat uit zes woningen die losjes in het groene gebied staan, waardoor het open karakter wordt behouden. De typologie van de woningen is landelijk. Er komen twee typen woningen in dezelfde stijl, zogenaamde verandaen schuurwoningen (zie bijlagen), elk aangepast aan de ligging en ontworpen
volgens de richtlijnen van Woonkeur. De types worden ‘om en om’ gebouwd.

Parkeren
Het parkeren geschiedt op eigen erf. Alle woningen zijn voorzien van een garage of ingebouwde carport. Door de opritten twee aan twee aan te leggen,
wordt het parkeren op een erfachtige wijze geconcentreerd en wordt het groene karakter behouden. De gemeente stelt als eis dat per woning voor ten minste twee auto's parkeergelegenheid op eigen erf dient te zijn.
Landschappelijke inpassing
Het plangebied ligt op de es van het (voormalige) esdorp Vries. De ligging van
de es en het plangebied wordt duidelijk in navolgende afbeelding.

247.00.11.43.01.toe - Bestemmingsplan locatie Reigerstraat te Vries - 15 mei 2009
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Situatie esdorp Vries rond 1900 en nu (zoals opgenomen in het
plan van Woonconcept Vastgoed)

Kenmerkend van de boerennederzetting is de gebondenheid ervan aan het
landbouwsysteem en de omliggende landschapselementen. De esdorpen werden gekenmerkt door een geconcentreerde bebouwing waarbij de gebouwen
op niet al te grote afstand van elkaar lagen. Deze kenmerken worden teruggehaald in het ontwerp.
De karakteristiek van de woningen is landelijk. De toegepaste materialen versterken dat beeld. Het ontwerp geeft hierdoor een dorpse uitstraling. Voor de
woningen liggen ruime open gebieden met daarin de bestaande bomen, zoals
weergegeven als de groene zoom op navolgende afbeelding.

Groene zoom

Doorlopende groene
ruimte

Gezamenlijke erven

Geconcentreerde
bosschages

De open structuur wordt door de losse plaatsing van de woningen benadrukt
(doorlopende groene ruimte). Door steeds ensembles van twee typen woningen
te bundelen, krijgt de bebouwing het karakter van drie erfjes (gezamenlijke
erven). In de achtertuinen mogen geconcentreerde bosschages van groenblijvende struiken achter de voorgevelrooilijn worden geplant. Erfafscheidingen in
de voortuinen zijn niet nodig of het zou de plaatsing van een enkele veldkei
moeten zijn. Vorenstaande schetsen geven deze situaties weer. De totale
groenstructuur zoals opgenomen in de brochure ‘Wonen op de Es, 6 woningen
Reigerstraat Vries’ is op de volgende pagina weergegeven.
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5

O n d e r z o e k

5.1

Milieuzonering
Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. Het gaat dan met name om de situering ten
opzichte van milieuhinderlijke inrichtingen. Om te bepalen welke afstanden
dienen te worden aangehouden, is de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) geraadpleegd. In deze brochure zijn richtafstanden van bedrijven
tot bebouwing aangegeven.
Uit onderzoek is gebleken dat in en nabij het plangebied een aantal bedrijven

ONDERZOEK

zijn gesitueerd. Met behulp van de VNG-brochure is bekeken of deze bedrijven
door hun milieuafstanden een negatieve invloed hebben op de ontwikkelingen
in het plangebied.
Op circa 100 m van het plangebied ligt een gebied met de bestemming Centrumdoeleinden. De gebouwen binnen deze bestemming zijn op de functiekaart van het vigerend bestemmingsplan aangegeven als bedrijfsdoeleinden,
detailhandel, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening.
Aan de Oude Asserstraat 32 en 24 zijn respectievelijk Autobedrijf Hazenberg
BV en Hendriks & De Jonge Interieurbouw gevestigd. Deze bedrijven liggen op
circa 130 m afstand van het plangebied. De grootste zoneringafstand, behorende bij deze bedrijven, is respectievelijk 30 m en 50 (geluidzone). Dit zorgt
niet voor problemen.
Daarnaast ligt aan de Holtenweg een school op circa 150 m. Scholen hebben als
grootste zoneringsafstand 30 m en daarmee is er geen belemmering voor de
voorgenomen ontwikkeling.

5.2

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).
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NSL/NIBM

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit 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.
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 voor een project sprake
is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.

INTERIM-PERIODE

Enerzijds is de wet in werking getreden, anderzijds is nog geen sprake van 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.
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 Natuurplanbureau 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.
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. Hier zal de 1%norm worden gehandhaafd.

BESTEMMINGSPLAN

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van zes woningen. Op basis
van de CROW-publicatie, nummer 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden - vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer' (oktober 2007) mag
worden uitgegaan van een ritproductie van zeven ritten per woning. Dit betekent op de omliggende wegen een maximale toename van 42 mvt/etmaal.
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Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in samenwerking met InfoMil de nibm-tool 2009 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)

42

Aandeel vrachtverkeer
NO2 in µg/m3

1,0%
0,06

PM10 in µg/m3

0,01

Maximale bijdrage extra verkeer

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

3

0,4

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

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

CONCLUSIE

0,4 µg/m³ NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden
beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan
derhalve achterwege blijven.

5.3

Geluidhinder
De Wet geluidhinder merkt woningen aan als geluidgevoelige objecten. In het
kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidzones,
met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximumsnelheid van
30 km/uur geldt. Indien geluidgevoelige objecten binnen een geluidzone worden geprojecteerd, dient akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het plangebied ligt nabij wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De
verkeersintensiteiten op deze wegen, alsmede de vormgeving en het functionele gebruik van deze wegen zijn daarmee in overeenstemming. Dit houdt in
dat akoestisch onderzoek niet aan de orde is.

5.4

Bodem
Ten behoeve van de geplande ontwikkeling in het plangebied aan de Reigerstraat te Vries heeft MUG een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (MUG,
projectnummer 3-618-13-01, d.d. 12 november 2007). Aanleiding tot het bodemonderzoek is de mogelijke grondtransactie in verband met de voorgeno-
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men bouwactiviteiten op de onderzoekslocatie. Doel van het bodemonderzoek
is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. De resultaten van het bodemonderzoek zullen worden betrokken bij de aanvraag voor de bouwvergunningen en zijn in het navolgende
vermeld.
Op de locatie zou mogelijk een ondergrondse huisbrandolietank aanwezig zijn
geweest. De vermoedelijke ondergrondse huisbrandolietank is tijdens de
sloopwerkzaamheden echter niet getraceerd. Er is geen enkele aanwijzing dat
er daadwerkelijk een tank aanwezig is (geweest). Voorzover bekend, hebben in
of in de directe omgeving van het plangebied geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
Bij de boringen is de grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen en het voorkomen van asbestverdachte materialen. Zintuiglijk zijn er
geen afwijkingen waargenomen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is
geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
Op basis van analyseresultaten wordt geconcludeerd dat zowel in de boven- als
ondergrond geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarde zijn
aangetroffen. Na indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit wordt zowel
de boven- als ondergrond als schone grond aangemerkt.
Met betrekking tot het grondwater wordt geconcludeerd dat het grondwater
ter plaatse van één peilbuis een sterk verhoogde concentratie aan zink en een
licht verhoogde concentratie aan nikkel bevat. De resultaten van de herbemonstering van het grondwater tonen nogmaals een sterk verhoogde zinkconcentratie aan.
Formeel gezien geeft de sterk verhoogde concentratie aan zink in het grondwater, volgens de Wet bodembescherming, aanleiding tot een nader bodemonderzoek.
Verhoogde concentraties aan zware metalen worden vaker in het grondwater
aangetroffen, zonder dat hierbij sprake is van een verontreinigingsbron. Het
blijkt dat in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie vaker hoge zinkconcentraties worden gemeten in het grondwater. De verhoogde concentraties
worden veelal veroorzaakt door bodemchemische processen. Omdat in zowel
de boven- als de ondergrond geen verhoogde zink- en nikkelgehalten zijn aangetroffen, zijn zink en nikkel in elk geval niet als verontreiniging vanaf het
maaiveld in de bodem terechtgekomen. Ook hebben op of nabij de onderzoekslocatie, voorzover bekend, geen (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden die
de verontreinigingen (met name zink) kunnen hebben veroorzaakt. Er is sprake
van verhoogde concentraties door natuurlijke processen. Daarom kan een nader bodemonderzoek, volgens het onderzoeksbureau, achterwege blijven.
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Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan op milieuhygiënische gronden
geen bezwaren tegen de geplande bouwdoeleinden op de onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie is geschikt voor de functie ‘wonen met tuin’.

5.5

Archeologie
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee
heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het
verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de
introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in
dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of voor een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige
archeologische waarden. De uitgangspunten van het verdrag hebben hun beslag
in de wijziging van de Monumentenwet.
Het plangebied is niet gekarteerd op de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW), zoals weergegeven op de navolgende kaart (internetversie).
Dit is vanwege de ligging in de bebouwde kom van Vries.

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, plangebied in roze cirkel (bron: www.kich.nl)

Om te bepalen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn, is

ONDERZOEK

door bureau De Steekproef een inventariserend archeologisch veldonderzoek
verricht (rapport: Vries, Reigerstraat (Dr.); Een inventariserend Archeologisch
Veldonderzoek; 2007-07/08). Uit dit onderzoek zijn de navolgende conclusies
naar voren gekomen.
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CONCLUSIES

Uit het plangebied zijn in het verleden geen vondsten gemeld. Het terrein
bevindt zich net buiten de historische kern van het dorp. Het plangebied bevindt zich op een voormalige es die tegenwoordig geheel is bebouwd. In de
nabije omgeving zijn grafheuvels en bewoningssporen (zoals aardewerk en een
versterkte nederzetting met omwalling) gemeld uit het neolithicum tot en met
de Romeinse tijd.
Er zijn in totaal zeven boringen geplaatst, waaruit bleek dat het terrein grotendeels is verstoord, zelfs langs de randen waar geen gebouw heeft gestaan.
Het keileem zit hier ook dicht onder het oppervlak. Langs de zuidwestelijke
rand is de bodem anders. Hier is een moerige laag aangetroffen, gevolgd door
zeer fijn zand waarin een inspoelingslaag zichtbaar was. Mogelijk is dit de rand
van een tijdelijk natter deel zoals een ven. De ondergrond van het terrein
loopt naar het midden van het terrein op. Op het deel van de
zand-/keileemopduiking zijn sporen van menselijke activiteiten te verwachten,
maar juist hier is de bodem kapot en heeft het schoolgebouw gestaan. Tijdens
de veldkartering zijn twee stukken verbrand vuursteen aangetroffen, maar
deze zijn gevonden aan het oppervlak van verstoorde (hoogstwaarschijnlijk na
de sloop opgebrachte) grond.
Voorafgaand aan het veldwerk is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. De resultaten van het veldwerk voldoen hier niet aan. Het terrein is
grotendeels verstoord, ook langs de randen van het plangebied. Hoewel in de
omgeving vondsten zijn gedaan, zijn er bij de boringen geen archeologische
indicatoren aangetroffen, alleen recent materiaal zoals baksteenpuin. Aan het
oppervlak lagen alleen twee stukken verbrand vuursteen.

ADVIES

Op basis van vorenstaande resultaten is de kans op onverstoorde archeologische grondsporen in het onderzoeksgebied gering. De bodem is grotendeels
verstoord, alleen aan de zuidwestelijke zijde van het terrein is de bodem redelijk. Hier is echter een groter pakket opgebracht en de bodem laat een dunne
podzol zien onder een moerige laag. Naar het zuidoosten toe (waar de keileem
dichter onder het oppervlak zit) is de bodem verstoord. Er zijn in de opgeboorde grond geen archeologische indicatoren aangetroffen. Verdere maatregelen
of beperkingen zijn niet wetenschappelijk te verdedigen. Er is geen nader
archeologisch onderzoek in het plangebied noodzakelijk. Indien bij de uitvoering onverhoopt archeologische grondsporen worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dient hiervan direct melding te worden gedaan bij de
gemeente Tynaarlo en de provinciaal archeoloog.
Het volledige rapport is separaat beschikbaar.

5.6

Water
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een verslag te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan
voor de waterhuishoudkundige situatie. Het is de schriftelijke weerslag van de
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zogenaamde watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren
(door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten'.
Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (Waterbeheersplan Noorderzijlvest, Vierde Nota waterhuishouding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese
Kaderrichtlijn water en de beleidslijn Ruimte voor de Rivier). De watertoets
wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van
ruimtelijke ordening en water. Voor details wordt verwezen naar de genoemde
beleidsdocumenten.
In het navolgende wordt ingegaan op de wijze waarop waterhuishoudkundige
aspecten in het plan zijn verwerkt.
Huidige/oude situatie
Het oppervlak van het plangebied/perceel is circa 4.350 m². Thans is het
schoolgebouw gesloopt en bestaat het plangebied uit grasveld. In 2007 stond er
nog een schoolgebouw met een bebouwde oppervlak van circa 1.750 m² (inclusief schoolplein). Dit schoolgebouw is reeds gesloopt met het oog op de herontwikkeling. Voor de huidige situatie wordt dan ook uitgegaan van de
aanwezigheid van het schoolgebouw.
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Toekomstige situatie
Het plangebied heeft een oppervlak van circa 4.800 m². Men is voornemens zes
vrijstaande woningen á 200 m² bebouwd oppervlak te realiseren (woning plus
oprit), hetgeen een totaal bebouwd oppervlak van circa 1.200 m² met zich
meebrengt.
Uit de Notitie stedelijk water van het waterschap (pagina 12) blijkt dat het bij
een gelijkblijvend/afname van verhard oppervlak is vereist de mogelijkheden
voor afkoppelen van regenwater te bepalen. Hiermee is rekening gehouden in
de gestelde eisen, te weten:
-

opvang van regenwater en vertraagd afgeven hiervan;

-

het rioleringssysteem moet als gescheiden stelsel worden uitgevoerd;

-

infiltratie van dakwater direct in de bodem;

-

terreinwater apart afvoeren op het bestaande riool (zodat bij de aanleg
van een gescheiden riolering dit riool kan worden aangesloten op het regenwaterriool).

Watertoets
In de fase van totstandkoming van het voorliggende bestemmingsplan is overleg gevoerd met het Waterschap Noorderzijlvest.
Het voorgenomen initiatief leidt tot een afname van circa 550 m² het verhard
oppervlak, waarbij het regenwater wordt afgekoppeld.
Het waterschap stemt in met de voorgestelde technische eisen met betrekking
tot de afvoer van regen- en hemelwater. Zij adviseren daarnaast om geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken om watervervuiling te voorkomen.
Daarmee voldoet het voornemen zoals omschreven in de brochure ‘Wonen op
de Es, 6 woningen Reigerstraat Vries’ van Woonconcept Vastgoed, d.d. 30 september 2008 aan de uitgangspunten van ons waterbeleid.

5.7

Ecologie
Om te toetsen of de voorgenomen invulling van het plangebied in strijd is met
de natuurwetgeving is een natuurtoets uitgevoerd (Koeman en Bijkerk BV,
Toetsing Flora- en Faunawet - Reigerstraat te Vries, Rapport 2007-068).
Soortenbescherming
Er worden vrijwel geen negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op
beschermde planten- en diersoorten verwacht. Dit geldt voor zowel het plangebied als het aangrenzende parkje. Hierbij wordt in het rapport aangetekend
dat geen uitspraak kan worden gedaan over mogelijke effecten van de herontwikkeling van het perceel op beschermde soorten met betrekking tot de oorspronkelijke situatie, vóór de sloop van de bebouwing en verwijdering van het
opgaand groen.
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Wel bestaat een kleine kans dat tijdens de start van de bouwwerkzaamheden
sprake zal zijn van verstoring en vernietiging van holen van kleine grondzoogdieren, met name muizen. Dit zou ook kunnen gelden voor een soort als gewone pad. Voor deze soorten geldt dat de populaties geen negatief effect van de
voorgenomen ingreep zullen ondervinden. Het betreft allemaal soorten die
vallen onder het lichte beschermingsregime (tabel 1 AmvB, artikel 75 van de
Flora- en Faunawet), waarvoor sinds 23 februari 2005 een algemene vrijstelling
in het kader van de Flora- en faunawet wordt verleend bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen. Wel blijft ook voor deze soorten de zorgplicht gelden.
Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze daarom de
gelegenheid krijgen om te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.
Hoewel vrijwel geen sprake is van negatieve effecten van de voorgenomen
ingreep, kunnen op eenvoudige wijze enkele compenserende maatregelen
worden genomen die tegelijk de gebiedspotenties kunnen vergroten. Het bieden van toegang onder de dakpannen van de nieuwe woningen of het plaatsen
van speciale broeddakpannen of nestelstenen, zal de kansen voor de rode lijstsoort huismus in het plangebied sterk vergroten. Daarnaast kan worden aanbevolen in de nieuwe bebouwing mogelijkheden voor verblijfplaatsen voor
vleermuizen te realiseren door het geven van toegang tot de ruimte in spouwmuren of onder daklijsten aan vooral de zuidelijke of zuidwestelijke zijde.
Vooral vogels zullen profiteren van aanplant van bomen met ondergroei en van
variatie in de hoogte van nieuw aan te planten opgaand groen.
Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een speciale beschermingszone
onder de EU-Habitatrichtlijn of de EU-Vogelrichtlijn. In de directe omgeving
van het plangebied bevinden zich ook geen speciale beschermingszones waarop
de ingreep een negatief effect zou kunnen hebben. De meest nabijgelegen
speciale beschermingszone, het Habitatrichtlijngebied ‘Drentse Aa’ bevindt
zich op een afstand van circa 4,5 km ten oosten van het plangebied.
Het volledige rapport Koeman en Bijkerk BV, Toetsing Flora- en Faunawet Reigerstraat te Vries, Rapport 2007-068 is separaat beschikbaar.

5.8

Externe veiligheid
Op het gebied van de externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de
voorgenomen ontwikkelingen. In de volgende subparagrafen is een korte uiteenzetting weergegeven met betrekking tot de risicovolle inrichtingen, het
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor en water en buisleidingen.
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5 . 8 . 1

Inrichtingen

In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking
getreden. Dit besluit geeft grens- en richtwaarden voor nieuwe en bestaande
situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin
bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd.
Het plaatsgebonden risico 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 (kleine) kantoren en hotels.
Daarnaast komt in het Besluit externe veiligheid inrichtingen het groepsrisico
aan de orde. Dit is de kans per jaar dat een groep personen van bepaalde omgeving slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De indicatie
van het groepsrisico is de oriënterende waarde. Wanneer een verhoging van
deze waarde plaatsvindt of een overschrijding, dient een verantwoording te
worden afgelegd in het kader van de verantwoordingsplicht groepsrisico.
Na raadpleging van de risicokaart Drenthe is naar voren gekomen dat in en
nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. De navolgende kaart geeft dit weer.

Uitsnede risicokaart Drenthe met ligging plangebied(roze cirkel)

De conclusie is dat de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied
niet worden belemmerd door nabijgelegen risicovolle inrichtingen.
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5 . 8 . 2

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in wegen, 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 (2002/2003). Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen zijn in 2006-2007 nieuwe tellingen verricht. Ook deze
informatie is gebruikt bij het onderzoek.
Volgens de risicokaart Drenthe (internetversie) zijn in de omgeving van het

WEGEN

plangebied geen wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
Op 2 km afstand van het plangebied ligt de A28. Deze weg ligt op een dusdanig
grote afstand van het plangebied dat het gebied buiten de invloedssfeer van de
weg valt.
In de nabijheid van het plangebied liggen geen spoor- en waterwegen, zodat

SPOOR EN WATER

op dit punt dan ook geen belemmeringen voor het plangebied bestaan.
5 . 8 . 3

Buisleidingen

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.
Uit de risicokaart Drenthe (internetversie) blijkt dat op 350 m afstand van het
plangebied een buisleiding van Gasunie ligt ter hoogte van de Asserstraat/
Nieuwe Rijksweg. Uit de bijbehorende rapportage blijkt met betrekking tot het
risico van de bevolking dat de risicoafstand (10-6) 0 m bedraagt. De ruimtelijke
ontwikkelingen in het plangebied worden hierdoor zodoende niet belemmerd.
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Uitsnede risicokaart Drenthe met ligging plangebied(roze cirkel)

5.9

Duurzaam bouwen
Op (inter)nationaal en regionaal niveau doen zich ontwikkelingen voor die
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 ernaar 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 kan worden bewerkstelligd.
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De fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en mede daardoor duurder
en wellicht binnen afzienbare tijd zo kostbaar dat ze daardoor niet of nauwelijks nog in aanmerking (kunnen) komen voor verwarming van woningen. Dat
betekent dat woningen die nu worden gebouwd hierop moeten zijn voorbereid
en zeker op termijn onafhankelijk kunnen zijn van fossiele energie. De woningen moeten immers een langere tijd mee kunnen gaan. Een goed voorbeeld
hiervoor is de woningen minimaal uit te rusten met een lagetemperatuurverwarmingssysteem (LTV) dat ook op alternatieve (eventueel ook collectieve)
energiebronnen is aan te sluiten, zoals bodemwarmte. Om hieraan te kunnen
voldoen, is het noodzakelijk dat de woningen ook nu al moeten zijn voorzien
van een optimale isolatie van de buitenschil.
Het voornemen voorziet erin dat er zoveel mogelijk duurzaamheidscomponenten worden ingebouwd. Zowel qua materialisatie en isolatie als op het gebied
van installaties. Niet alleen worden de woningen optimaal geïsoleerd, ook het
gevelontwerp (glasopeningen en overstekken) wordt per woning aangepast aan
ligging en oriëntatie. Er zal worden voldaan aan de door de gemeente Tynaarlo
genoemde eisen, zoals omschreven in paragraaf 4.2. Met betrekking tot duurzaam bouwen zijn dit:
-

een EPC van 0,6 of lager waarbij zoveel mogelijk nieuwe technieken op
energiegebied worden toegepast, zowel voor ruimteverwarming als voor
tapwater;

-

uitgangspunten passiefhuis toepassen (bijzondere combinatie van een
zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik);

-

bij gebruik van lagetemperatuurverwarming (vloerverwarming) en WTW
(Warmteterugwinunit ten behoeve van ventilatie) wordt bijzondere aandacht gevraagd voor installatiegeluid, massa van de vloer en het akoestisch ontkoppelen van de installaties;

-

levensloopbestendig bouwen (90 cm brede deurposten, toegangen en
overgangen van verschillende ruimtes drempelloos c.q. voldoend aan
hetgeen gesteld in de richtlijn ‘geboden toegang’, verstelbare keukenbladen, volledig woonprogramma op de begane grond, loze leidingen ten
behoeve van signaleringssysteem);

-

toepassen van bijvoorbeeld de rekeninstrumenten ‘Toolkit duurzaam
bouwen’ of het programma ‘Greencalc-plus’ of ‘GPR Gebouw’ en daarbij
aangeven welke duurzaamheidscore wordt bereikt;

-

de woningen moeten qua geluidwering voldoen aan minimaal klasse 2,
conform de norm NEN 1070;

-

toegepast hout dient aantoonbaar duurzaam te zijn geproduceerd.

247.00.11.43.01.toe - Bestemmingsplan locatie Reigerstraat te Vries - 15 mei 2009

39

Toepassing van zelfregulerende ventilatieroosters op zonne-energie en warmtepompen zullen een forse bijdrage leveren om de EPC van 0,6 te kunnen behalen. Alle woningen zijn levensloopbestendig of zodanig uit te voeren. Voor
het overige zullen de woningen aan de duurzaamheidseisen van het Plan van
Eisen voldoen.
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6

J u r i d i s c h e

v o r m g e v i n g

6.1

Plansystematiek
Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels.
Het bestemmingsplan is opgesteld conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden.

6.2

Algemeen
Bij de opzet van dit bestemmingsplan is aangesloten op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
De verbeelding en de vormgeving van de regels is conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008).
Het bestemmingsplan is overeenkomstig artikel 3.1.3. van het Besluit ruimtelijke ordening vervat in:
a.

een geometrische plaatsbepaling van het plangebied en van de daarin

b.

een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het

aangewezen bestemmingen;
doel of de doeleinden worden aangegeven.
In de regels is een en ander nader vormgegeven.
Voor het plangebied zijn de volgende bestemmingen opgenomen:
-

Groen;

-

Wonen.

BESTEMMINGSREGELS

De bestemming Groen omvat een groenstrook rondom het plangebied met een
aantal bestaande bomen die zoveel mogelijk moeten worden behouden.
In de bestemming Wonen kunnen zes vrijstaande woningen worden gerealiseerd. In de regels is uitgegaan van het ontwerp van de woningen zoals dat nu
voorligt en er is -voorzover het ruimtelijke aspecten betreft- rekening gehouden met de uitgangspunten van de gemeente voor duurzaam bouwen.
In de inleidende regels worden de begrippen verklaard en is de wijze van me-

INLEIDENDE REGELS

ten omschreven.
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ALGEMENE REGELS EN

De algemene regels bevatten de anti-dubbeltelbepaling en de algemene ont-

OVERGANGS- EN

heffingsregels. Ten slotte is in de overgangs- en slotregels het overgangsrecht

SLOTREGELS

42

voor bouwwerken en gebruik opgenomen en de slotregel.
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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

Voor het bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan opgesteld.
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I n s p r a a k

8

e n

o v e r l e g

De resultaten van de inspraak en het overleg worden te zijner tijd aan dit
hoofdstuk toegevoegd.
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B i j l a g e n

