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4.2.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwatermonsters in µg/l met toetsingsgegevens 
Deellocatie Overig terrein  Overig terrein  Hoofdweg 65  Hoofdweg 71  
Peilbuisnummer 4  15  24a  31  
Filterstelling (m -mv) 2,30-3,30  2,40-3,40  2,15-3,15  1,5-2,5  

         
Grondwaterstand (m -mv) 1,97  2,30  2,01  -  
pH 6,5  5,9  6,5  6,0  
EC (µS/cm) 480  180  460  710  
         
Metalen         
Barium 64 * 45 - 16 -   
Cadmium <0.3 - <0.3 - <0.3 -   
Cobalt 2.4 - <2.0 - <2.0 -   
Koper 7.7 - 6.8 - <5.0 -   
Kwik <0.05 - <0.05 - <0.05 -   
Lood <5.0 - <5.0 - <5.0 -   
Molybdeen <5.0 - <5.0 - <5.0 -   
Nikkel <5.0 - <5.0 - <5.0 -   
Zink <10 - 17 - <10 -   
         
Vluchtige aromaten         
Benzeen <0.20 - <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Tolueen <0.20 - <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Ethylbenzeen <0.20 - <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Xylenen 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.14 - 
Styreen <0.20 - <0.20 - <0.20 -   
Naftaleen 0.06 * <0.05 - <0.05 -   
         
Minerale olie (C10-C40) <50 - <50 - <50 - <50 - 
         
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen        
Dichloormethaan <0.20 - <0.20 - <0.20 -   
1,1-Dichloorethaan <0.50 - <0.50 - <0.50 -   
1,2-Dichloorethaan <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
1,1-Dichlooretheen <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Trans-1,2-Dichlooretheen <0.10  <0.10  <0.10    
Cis-1,2-Dichlooretheen <0.10  <0.10  <0.10    
1,1-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  <0.10    
1,2-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  <0.10    
1,3-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  <0.10    
Trichloormethaan (Chloroform) <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
1,1,2-Trichloorethaan <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Trichlooretheen (Tri) <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Tetrachlooretheen (Per) <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Vinylchloride <0.10 - <0.10 - <0.10 -   
Tribroommethaan (Bromoform) <0.50 - <0.50 - <0.50 -   
Dichl.ethenen (som cis+trans) 0.14 - 0.14 - 0.14 -   
Dichloorethenen (som) 0.21  0.21  0.21    
Dichloorpropanen (som) 0.21 - 0.21 - 0.21 -   
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater van de peilbuizen op de verdachte 
locaties (Hoofdweg 65 en 71) geen verhoogde waarden zijn aangetroffen. Ter plaatse van 
het overige terrein zijn, met uitzondering van enkele licht verhoogde waarden, eveneens 
geen verhoogde waarden aangetroffen. 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is op basis van de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Zintuiglijk  
Ter plaatse van Hoofdweg 65 is ter hoogte van boring 24 een sterke olie-water reactie en 
een sterke benzinegeur waargenomen. Ter plaatse van Hoofdweg 71 heeft ter hoogte van 
peilbuis 31 mogelijk een tank gezeten in verband met het profiel van geroerde grond met 
resten baksteen. Ter plaatse van de Hoofdweg 61 zijn geen extra aanwijzingen 
aangetroffen wat betreft de situering van de (eventuele) ondergrondse tank.   
Zintuiglijk zijn ter plaatse van het overige terrein in een aantal boringen bijmengingen van 
puin aangetroffen (sporen puin, zwak tot matig puinhoudend). 
Zintuiglijk zijn er verder geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel 
voorkomen van een bodemverontreiniging. 
Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen zijn geen asbestverdachte 
materialen in de grond waargenomen. 
 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het zintuiglijk verontreinigde monster van boring 24 
ter plaatse van de Hoofdweg 65 sterk verhoogde gehalten aan xylenen en minerale olie 
zijn aangetoond. Verder blijkt dat in het mengmonster ter plaatse van de Hoofdweg 65 
(MMbg4) een matig verhoogd gehalte aan zink is aangetoond. In de overige 
mengmonsters zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. Ter plaatse van 
Hoofdweg 71 is geen analyse van grond uitgevoerd, vanwege het ontbreken van een 
verdachte laag. 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit (zie tabel 4.1 en 4.2) 
wordt de grondslag beoordeeld als klasse 'AW2000' en 'industrie'. 
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater van de peilbuizen op de verdachte 
locaties (Hoofdweg 65 en 71) geen verhoogde concentraties zijn aangetroffen. Ter plaatse 
van het overige terrein zijn, met uitzondering van enkele eveneens licht verhoogde 
waarden, geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Ter plaatse van Hoofdweg 61 is een uitgebreide terreininspectie uitgevoerd. Hierbij zijn 
verder geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op de (voormalige) aanwezigheid 
van een tank. Een aanvullende onderzoeksinspanning is in overleg met de opdrachtgever 
niet noodzakelijk. 
 
De vooraf opgestelde hypothese voor Hoofdweg 65 �verdachte locatie� wordt formeel 
aanvaard. Uit de resultaten van het grondonderzoek ter plaatse van Hoofdweg 65 blijken 
sterk verhoogde gehalten aan aromaten en olie te zijn aangetoond. Bovendien bevat een 
mengmonster van de grond een matig verhoogd gehalte aan zink. Deze 
onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. Het 
vervolgonderzoek dient uitsluitsel te geven over de mate en omvang van het geval en de 
aanwezige risico's.  
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Ter plaatse van Hoofdweg 71 heeft mogelijk een tank gezeten. In het uitgevoerde 
onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen omtrent de eventuele ligging van 
een tank. In de boringen en het grondwater zijn geen verontreinigingen met minerale 
oliecomponenten aangetroffen. 
 
De overige onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner 
zijn dan de tussenwaarden en interventiewaarden. Op basis van de onderzoeksresultaten 
zijn er voor het overige terreindeel naar ons inziens geen milieuhygiënische belemmering 
voor de geplande werkzaamheden in het centrum van Eelde.  
 
Wanneer grond moet worden afgevoerd van de locatie zijn er beperkingen aan de 
verwerkingsmogelijkheden op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, oktober 2010



 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 





















 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlage 2: Analysecertificaten 

 





































 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlage 3: Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en 

interventiewaarden grondwater 















 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 4: Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 



 
 
 

Bijlage 4:  Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en 
interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse 
praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) 
zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en 
waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde 
overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 

bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en 
grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en 
achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2) voor grond en de interventie- en 
streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 µm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde 
of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
Bijlage 5: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 

strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 



 
 
 

Bijlage 5: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 
strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en 
van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk 
maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van de verzamelde historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-
certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is 
volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde 
zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn  
uitgevoerd. 
 



 
 
 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende 
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op 
de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, 
dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in 
de bodem dient volgens de NEN 5707 �Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem� (NNI, 
april 2003) te worden uitgevoerd. 
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1 INLEIDING

1.1 Algemeen
De gemeente Tynaarlo is bezig met de ontwikkeling van het Centrumplan Eelde. Het te
herstructureren centrumgebied ligt in het zuiden van de plaats Eelde. In het gebied moeten
detailhandel, horeca, dienstverlening en woningbouw in de vorm van appartementen een plaats
krijgen. In de plint zijn de commerciële doeleinden geprojecteerd, met op de verdieping de woningen.

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen
tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) wordt
hinder voorkomen. Tevens wordt hierdoor aan bedrijven voldoende milieuruimte geboden voor het
uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.

Het doel van dit onderzoek is, aan de hand van een Quick scan vast te stellen of er sprake is van
mogelijke knelpunten voor de locatieontwikkeling als gevolg van de geluidsbelasting veroorzaakt door
de bedrijven binnen het bestemmingsplan.

1.2 Situatie
Het plangebied wordt begrensd door de Hoofdstraat, de Kerkhoflaan en de Burgemeester
Strubenweg. Het voorontwerp bestemmingsplan is weergegeven in afbeelding 1.1 en figuur 1.

Afbeelding 1.1: voorontwerp bestemmingsplan
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Dit onderzoek is gebaseerd op de tekeningen “Start voorlopig ontwerp” project 1057 van Buro van der
Goes. Hierbij is gebruik gemaakt van de tekeningen Model A blok 1 bg, Model A blok 1 1

e
en 2

e
verd,

Model A blok 2 bg, Model A blok 2 1
e

en 2
e

verd, Model A blok 3 bg en Model A blok 3 1
e

en 2
e

verd.
Blok 1 betreft het meest noordelijk gelegen bouwblok en blok 3 het meest zuidelijk gelegen bouwblok.

De drie bouwblokken zijn in afbeelding 1.1 aangeduid met C-1. Ten noorden van het te ontwikkelen
gebied liggen de gebieden C-2 en WG. Dit betreft gebieden met bestaande detailhandel, een
supermarkt en woningen, die met een voormalig artikel 19 procedure zijn gerealiseerd. Deze gebieden
maken geen deel uit van de herinrichting, maar worden nu wel in het bestemmingplan “Centrumplan
Eelde” opgenomen.

Naast diverse kleinere detailhandel komen binnen het plangebied een C1000, een Hema en een
Blokker. De vestigingen van de C1000 en de Hema zullen worden voorzien van inpandige laad- en
loslocaties. Tevens is er horeca aanwezig met diverse terrassen. Ten slotte komt er onder het
middelste gebouw een parkeergarage, waarbij de uitrit in de zuidgevel wordt gesitueerd.

2 UITGANGSPUNTEN MILIEUZONERING

2.1 Bedrijven en Milieuzonering
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.
Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen
krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoordelijke afstand van bedrijven worden gesitueerd.
De VNG-publicatie legt niet vast wat wel en niet is toegestaan. De gemeente beslist zelf of ze op een
bepaalde locatie bedrijven of woningen mogelijk wil maken (gemeentelijke beleidsvrijheid). De
gemeente dient dit wel op zorgvuldige wijze af te wegen en te verantwoorden. De VNG-publicatie is
een hulpmiddel om de afstanden tussen bedrijvigheid en woningen concreet in te vullen.

In de VNG-publicatie worden richtafstanden gegeven die bij voorkeur worden aangehouden tussen
bedrijven en de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’. Deze richtafstanden zijn
weergegeven in bijlage 1 van de publicatie.

Daarnaast kent de publicatie de termen gemengd gebied en functiemenging.

2.2 Gemengd gebied
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen
komen ander functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden
beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdstructuur liggen, behoren eveneens tot het
omgevingtype gemengd gebied.

Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid, de toepassing van kleinere richtafstanden
rechtvaardigen. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. De richtafstanden uit
bijlage 1 van de VNG-publicatie kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat,
met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van een omgevingstype met gemengd gebied
(dus bijvoorbeeld van 30 meter naar 10 meter of van 10 meter naar 0 meter).

De term ‘gemengd gebied’ wordt gehanteerd bij een milieuzonering die is gericht op functiescheiding.

2.3 Functie menging
Een gebied met functiemenging is een gebied waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in
gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid
tot stand te brengen).
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Zoals in de VNG-publicatie aangegeven kan bij gebieden met functiemenging gedacht worden aan:

 stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;

 horecaconcentratiegebieden;

 zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;

 (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

De term ‘gebied met functiemenging’ heeft betrekking op een milieuzonering binnen een gebied waar
functiemenging voorkomt of wordt beoogd. Deze term heeft dus altijd betrekking op de milieuzonering
binnen het gebied zelf.

Binnen gebieden met functiemenging heeft men te maken met milieubelastende en milieugevoelige
functies die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. De richtafstanden uit bijlage 1 uit de VNG-
publicatie zijn dan niet toepasbaar. Hiervoor is in bijlage 4 van de VNG-publicatie een Staat-van
Bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging opgenomen. In gebieden met functiemenging
wordt niet gewerkt met richtafstanden. De toelaatbaarheid van milieubelastende functies in gebieden
wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie ruimtelijke relevante milieucategorieën:

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan.
De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig
afgescheiden van woningen en/of andere gevoelige functies.

Categorie C
Bedrijfsactiviteiten uit categorie B waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking
een directe ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.

3 ANALYSE BEDRIJVEN EN TOETSING

3.1 Analyse bedrijven
Zoals aangegeven voorziet het plangebied naast diverse kleinere detailhandel in een C1000, een
Hema en een Blokker. Tevens is er conform het voorontwerp bestemmingsplan ruimte voor horeca
met terrassen, met uitzondering van discotheken en muziekcafés. Ten slotte komt er onder blok 2 een
parkeergarage.

In tabel 3.1 zijn voor deze activiteiten de richtafstanden met betrekking tot het aspect geluid
weergegeven. Deze richtafstanden voor het omgevingstype rustige woonwijk zijn ontleend aan bijlage
1 van de VNG-brochure.

Tabel 3.1: richtafstanden conform VNG-brochure
Activiteit Omgevingstype rustige

woonwijk
Omgevingstype
gemengd gebied

Detailhandel 10 meter 0 meter

Supermarkten 10 meter 0 meter

Café’s/bars 10 meter 0 meter

Parkeerterreinen 30 meter 10 meter

Parkeergarages 30 meter 10 meter
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3.2 Invloed van de functies op de omgeving
De omgeving van het plangebied kan worden aangemerkt als een gemengd gebied. Met betrekking
tot de detailhandel, de supermarkt en de cafés geldt hiervoor een richtafstand van 0 meter. Met
betrekking tot het parkeerterrein en de parkeergarage geldt een richtafstand van 10 meter.

De grenzen van de functies binnen het bestemmingsplan liggen op minimaal 10 meter afstand van de
bestaande woningen buiten het plangebied, waarmee wordt voldaan aan de aanbevolen richtafstand.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2 is er ten noorden van het te ontwikkelen gebied nog detailhandel
en een supermarkt gevestigd. Deze bedrijven liggen op minimaal 10 meter van nieuw te realiseren
geluidsgevoelige functies binnen het nieuw bestemmingsplan, waarmee ook wordt voldaan aan de
aanbevolen richtafstand.

3.3 Onderlinge invloed van functies binnen het plangebied
Binnen het plangebied zelf is sprake van functiemenging. Zoals aangegeven wordt binnen gebieden
met functiemenging wordt niet gewerkt met richtafstanden. De toelaatbaarheid van milieubelastende
functies in gebieden wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie ruimtelijke relevante
milieucategorieën:

 Categorie A: toelaatbaar aanpandig aan woningen;

 Categorie B: toelaatbaar indien bouwkundig afgescheiden van woningen;

 Categorie C: toelaatbaar indien gesitueerd langs een hoofdweg

In tabel 3.2 zijn voor de functies binnen het plangebied de categorieën conform bijlage 4 van de VNG-
brochure weergegeven.

Tabel 3.2: Categorieën conform VNG-brochure
Activiteit Categorie
Detailhandel A

Supermarkten B

Café’s/bars A

Parkeerterreinen C

Parkeergarages C

Op basis van tabel 3.2 zijn onderstaand de diverse functies geanalyseerd.

Detailhandel
De detailhandel valt onder categorie A en kan aanpandig met woningen worden gerealiseerd.

Supermarkt (C1000)
Een supermarkt valt onder categorie B en in de VNG-brochure wordt aanbevolen deze bouwkundig af
te scheiden van de woonfuncties.

In principe betekent bouwkundig afgescheiden dat de gebouwen geheel los van elkaar staan, hetgeen
in deze situatie vooralsnog als niet wenselijk wordt geacht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
VNG-brochure alleen aangeeft, wat zonder extra maatregelen, of voorzieningen in zijn algemeenheid
aanvaardbaar is. Wonen boven een supermarkt is dus in zijn algemeenheid niet mogelijk, maar met
extra voorzieningen en maatregelen wel (blijkt ook uit de praktijk). In dat geval is voor de ruimtelijke
onderbouwing een onderzoek nodig waaruit blijkt of er maatregelen, of voorzieningen nodig zijn. In
hoofdstuk 4 is dit nader uitgewerkt.
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Horeca
De horeca, in dit plangebied, valt ook onder categorie A en kan aanpandig met woningen worden
gerealiseerd.

Wij adviseren echter wel aandacht te besteden aan de geluidsisolatie van het pand. Dit geldt tevens
voor het stemgeluid op de terrassen ter plaatse van de horeca gelegenheden. Hierop zal in hoofdstuk
4 nader worden ingegaan.

Parkeerterrein en parkeergarage
De VNG-brochure acht een parkeergarage en een parkeerterrein toelaatbaar indien deze zijn
gesitueerd langs een hoofdweg.

Vooralsnog worden de Kerkhoflaan en de Burgemeester Strubenlaan in dit onderzoek niet als
hoofdweg aangemerkt.

Het parkeerterrein is dus niet zondermeer inpasbaar op deze locatie. Wel betreft dit een bestaand
parkeerterrein, welke in het nieuw plan wordt gehandhaafd. Ons inziens kan deze locatie worden
gehandhaafd, mits er rekening wordt gehouden met de geluidsbelasting ten gevolge van dit
parkeerterrein. Dit is in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

De geplande toegang van de parkeergarage is gesitueerd in de zuidgevel van blok 2. Deze is dan ook
niet aan een hoofdweg gelegen. In hoofdstuk 4 is daarom de geluidsbelasting op de omgeving ten
gevolge van de parkeergarage nader uitgewerkt.

4 AANDACHTSPUNTEN

In hoofdstuk 3 zijn de functies binnen het bestemmingsplan beoordeeld. Hierbij zijn er bij diverse
functies nog aandachtspunten aangegeven. In dit hoofdstuk zijn deze aandachtspunten nader
uitgewerkt.

4.1 Supermarkt en Hema
Het laden en lossen bij de C1000 en de Hema kan ook buiten de dagperiode plaats vinden. Daarom is
er in het kader van goede ruimtelijke ordening voor gekozen het laden en lossen van de vrachtwagens
inpandig plaats te laten vinden. Daar het laden en lossen van de vrachtwagens inpandig plaats zal
vinden, zal er richting omgeving redelijkerwijs geen sprake zijn van ontoelaatbare geluidshinder.

Vanwege het inpandig laden en lossen kunnen deze activiteiten, zonder aanvullende maatregelen wel
hinder veroorzaken in de bovengelegen appartementen. Hiervoor dient een aanvullend akoestisch
onderzoek te worden ingesteld, waarbij aandacht wordt besteedt aan met name de onderstaande
aspecten:

- de contactgeluidsisolatie van het pand;
- laad- en losactiviteiten in de inpandige loslocatie;
- het rijden van palletwagens en/of rolcontainers in de magazijnen en winkels;
- het rijden van winkelkarren (bv botsgeluiden tegen kolommen).

4.2 Laden- en lossen detailhandel en café’s
De plinten van de gebouwen zijn aangewezen voor detailhandel. Op dit moment staat het nog niet
vast op welke wijze de detailhandel en de café’s worden bevoorraad. Daar de gehele begane grond
van de gebouwen voor commerciële doeleinden zal worden aangewezen, is het redelijkerwijs niet te
voorkomen dat het laden en lossen ook rondom de gebouwen plaats kan vinden.
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Als er één loslocatie zou worden aangewezen zal er sprake zijn van aanvullende geluidbijdragen
vanwege rollend materieel (rolcontainers, palletwagens) over een grotere afstand over de stoep of
weg. De geluidsniveaus zullen hierdoor niet significant worden gereduceerd.

Om ontoelaatbare hinder te voorkomen adviseren wij in het bestemmingsplan op te nemen dat het
laden en/of lossen bij deze commerciële voorzieningen, zonder aanvullende voorzieningen en/of een
aanvullend akoestisch onderzoek, alleen in de dagperiode plaats mag vinden.

Indien er echter ook in de avond- of nachtperiode kan worden gelost zullen, de over het algemeen
geaccepteerde, maximale geluidsniveaus van 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de
nachtperiode ruimschoots worden overschreden. De werkelijke bedrijfssituatie dient dan nader te
worden geanalyseerd, waarna er maatregelen overwogen kunnen worden.

4.3 Horeca muziekgeluid
Binnen het plangebied zijn café’s toegestaan, maar geen discotheken of muziekcafé’s. In de Staat van
Bedrijfsactiviteiten is aangegeven dat deze café’s aanpandig met geluidsgevoelige functies kunnen
worden gerealiseerd.

Daar deze café’s vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag de
geluidsbelasting in de aanpandige woningen echter niet meer bedragen dan 35 dB(A) in de
dagperiode, 30 dB(A) in de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode. De nieuwe horecapanden
dienen bouwkundig zodanig uit te worden gevoerd dat aan deze geluidsvoorschriften kan worden
voldaan. Dit geldt tevens voor de buitengevels daar de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels van
woningen van derden niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de
avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode.

Er is sprake van handhaven van de bestaande horecapanden binnen het plangebied. Voor deze
horeca is het van wezenlijk belang dat er een gedegen akoestisch onderzoek wordt ingesteld om de
geluidsbelasting op de nieuwe woningen binnen het bestemmingsplan vast te stellen. Hiermee wordt
in een vroeg stadium vastgesteld of de horeca door de nieuwbouw wordt beperkt in de bedrijfsvoering.
Indien hier sprake van is, kan worden besloten het bouwplan zodanig in te richten dat de
geluidsgevoelige bestemmingen op een grotere afstand van de bestaande horeca wordt geprojecteerd
of dat er aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn aan het bestaand horecapand.

4.4 Horeca stemgeluid
Het bestemmingsplan voorziet in diverse terrassen ter plaatse van de horecagelegenheden. Deze
terrassen zijn vooralsnog geprojecteerd bij het huidig café aan de Hoofdweg, het huidig restaurant aan
de Kerkhoflaan en op het binnenterrein tussen blok 1 en 2.

In het Activiteitenbesluit is in artikel 2.18 opgenomen dat het stemgeluid van personen op een
onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, buiten beschouwing wordt
gelaten. Deze uitsluiting geldt alleen voor situaties waarbij het terras aan de straat of een andere
openbare ruimte is gelegen. In deze gevallen mag worden aangenomen dat het geluid afkomstig van
het terras opgaat in het omgevingsgeluid. Dit geldt echter voor bestaande situaties. Bij nieuwe
situaties dient het stemgeluid, in het kader van goede ruimtelijke ordening, wel te worden beschouwd.

Hierbij wordt in dit onderzoek onderscheidt gemaakt tussen de terrassen langs de Hoofdweg en de
Kerkhoflaan en de terrassen op het binnenterrein.

Terrassen langs Hoofdweg en Kerkhoflaan
Voor café’s die volgens de VNG-brochure vallen ondercategorie 1, wordt in de brochure een afstand
van 10 meter aanbevolen. Dit betekent dat in gemengd gebied voor bedrijven die onder deze
categorie vallen een richtafstand van 0 meter geldt. Met betrekking tot de terrassen langs de
Hoofdweg en de Kerkhoflaan kan worden gesteld dat wordt voldaan aan deze richtafstand en er geen
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aanvullende maatregelen hoeven te worden getroffen. Daar deze terrassen aan de openbare weg zijn
gelegen, zijn de geluidsvoorschriften conform het Activiteitenbesluit op het stemgeluid niet van
toepassing. Hierdoor zullen er in de toekomst ook bij de handhaving geen knelpunten ontstaan.

Stemgeluid terrassen op het binnenterrein
Met betrekking tot het binnenterrein tussen blok 1 en 2 zijn de geluidsvoorschriften conform het
Activiteitenbesluit wel van toepassing op het stemgeluid. De geluidsvoorschriften conform het
Activiteitenbesluit zijn in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit
07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Daar het nog niet bestaande terrassen betreffen, zijn de gehanteerde geluidsgegevens ontleend aan
de publicatie VDI3770 (Sport- und Freizeitanlagen).

Equivalent geluidsniveau (LAr,LT)
Voor terrassen wordt in de VDI3770 een geluidsvermogenniveau gehanteerd van LWr = 70 dB +
10log(n). Hierin is “n” het aantal personen dat daadwerkelijk spreekt. De VDI adviseert er van uit te
gaan dat 50% van de aanwezige personen aan het woord is.

Als er bijvoorbeeld 20 personen op een terras zitten, bedraagt het geluidsvermogenniveau LWr = 70 dB
+ 10*log(10) = 80 dB(A). Op een afstand van 11 meter resulteert dit in een geluidsniveau van 80 –
(20*log(11)+9) = 50 dB(A), waarmee juist wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften in de dagperiode.

Op een afstand van 20 meter resulteert dit in een geluidsniveau van 80 – (20*log(20)+9) = 45 dB(A),
waarmee juist wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften in de avondperiode.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bovenstaande er van uitgaat dat er de gehele dag- en
avondperiode 20 personen op het terras zitten. In de nachtperiode zal dit redelijkerwijs korter zijn. Als
de personen tot circa 01.30 uur buiten zitten, mag voor deze kortere bedrijfsduur worden gecorrigeerd.
De correctie bedraagt dan -10*log(2,5/8) = 5 dB. Op een afstand van 20 meter bedraagt dan de
geluidsbelasting 45 – 5 = 40 dB(A), hetgeen voldoet aan de geluidsvoorschriften conform het
Activiteitenbesluit.

Op basis van het bovenstaande moet een terras, geschikt voor circa 20 personen, op een afstand van
circa 20 meter uit de gevels van de woningen worden gerealiseerd om te kunnen voldoen aan de
geluidsvoorschriften conform het Activiteitenbesluit.

In tabel 4.2 zijn de te hanteren afstanden aangegeven bij een oplopend aantal personen.

Tabel 4.2: richtafstanden terrassen
Aantal personen 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Afstand dagperiode 6 m 8 m 11 m 14 m 16 m 18 m 20 m 21 m 23 m 24 m 25 m

Afstand avondperiode 10 m 14 m 20 m 25 m 28 m 32 m 35 m 38 m 40 m 42 m 45 m

Afstand nachtperiode*) 10 m 14 m 20 m 25 m 28 m 32 m 35 m 38 m 40 m 42 m 45 m
*) hierbij is er van uitgegaan dat de personen tot circa 01.30 uur buiten zitten.
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Indien een terras alleen in de dagperiode open is, mag deze dus dichter bij de woningen worden
gesitueerd. Tevens kunnen deze afstanden worden verkleind door geluidsafschermende
voorzieningen toe te passen.

Het is niet eenvoudig om maatregelen te treffen om het stemgeluid te beperken. Er zou met
maatwerkvoorschriften gedragsregels kunnen worden vastgesteld om aan de grenswaarden te
voldoen (artikel 2.20, vijfde lid van het Activiteitenbesluit). Een dergelijke maatregel betreft
bijvoorbeeld de periode van openstelling van het terras of het maximaal aantal mensen. Daarom
zouden dergelijke regels beter passen in een terrasvergunning op grond van de APV.

Maximaal geluidsniveau (LAmax)
Naast het equivalent geluidsniveau dient tevens het maximaal geluidsniveau te worden beoordeeld. In
de publicatie VDI3770 (Sport- und Freizeitanlagen) is voor een persoon die spreekt met een verheven
stem een geluidsvermogenniveau van Lwr = 73 dB(A) per persoon aangegeven. In de nachtperiode
mag het maximaal geluidsniveau ter plaatse van de gevel 60 dB(A) bedragen. Dit maximaal
geluidsniveau wordt niet overschreden als de afstand tussen de persoon en de gevel van de woning
tenminste 1,5 meter bedraagt. Daar de woningen op de tweede bouwlaag worden gerealiseerd, zal
deze afstand altijd worden gerespecteerd.

Het zou kunnen dat er ook luid wordt geroepen. In de publicatie VDI3770 (Sport- und Freizeitanlagen)
is voor luid roepende personen een geluidsvermogenniveau van Lwr = 86 dB(A) per persoon
aangegeven. Dit maximaal geluidsniveau van 60 dB(A) in de nachtperiode wordt niet overschreden
als de afstand tussen de persoon en de gevel van de woning tenminste 7 meter bedraagt. Dit komt,
vanwege de hogere ligging van de woningen, overeen met een afstand van circa 6 meter tot het
gebouw.

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus wordt daarom geadviseerd de terrassen op tenminste
6 meter van de gebouwen te situeren. Als er buiten voor de horeca gerookt wordt, kan ook worden
overwogen het horecapand te voorzien van een luifel, waarbij de onderzijde geluidsabsorberend wordt
uitgevoerd. Hierdoor wordt de geluidsbelasting richting de bovengelegen woningen gereduceerd.

4.5 Parkeerterrein
Daar het parkeerterrein niet aan een hoofdweg is gelegen, is deze niet zondermeer inpasbaar in een
gebied met functiemenging.

Om de inpasbaarheid te analyseren is daarom aangesloten bij de richtafstanden zoals aangegeven
voor een gemengd gebied. Volgens de VNG-brochure bedraagt de richtafstand voor parkeerterreinen
in een gemengd gebied 10 meter. Deze afstand wordt richting de bestaande woningen gerespecteerd.

Conform het voorontwerp liggen er wel parkeerplaatsen binnen 10 meter afstand van de nieuw te
bouwen woningen. De maximale geluidsniveaus als gevolg van het dichtslaan van autoportieren
veroorzaakt maximale geluidsniveaus van circa Lwr = 100 dB(A). De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen
liggen op circa 3 meter uit de gevel van het gebouw. Daar de maatgevende woningen op de tweede
bouwlaag zijn gelegen zal de werkelijke afstand circa 4 meter bedragen. Dit resulteert in maximale
geluidsniveaus van LAmax = 80 dB(A) ter plaatse van de gevel. Indien er binnen 10 meter afstand wel
parkeerplaatsen worden gerealiseerd adviseer ik de geluidwering van de gevels van de betreffende
woningen hier op af te stemmen.

Hoewel de maximale geluidsniveaus ten gevolge van parkeerbewegingen van rechtswege niet worden
getoetst is bij de analyse van de gewenste geluidwering wel aangesloten bij de grenswaarden
conform het Activiteitenbesluit. De winkels zijn in de dag- en avondperiode geopend. In de
avondperiode mag conform het Activiteitenbesluit het maximaal geluidsniveau in een woning 50 dB(A)
bedragen. De geluidwering van de woning dient dan tenminste 80 – 50 = 30 dB(A) te bedragen.
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Hoewel van rechtswege geen vereiste, adviseren wij de gevels van de woningen binnen 10 meter van
een parkeerplaats zodanig uit te voeren dat de geluidwering tenminste 30 dB(A) bedraagt.

4.6 Parkeergarage
Daar de parkeergarage niet aan een hoofdweg is gelegen, is deze niet zondermeer inpasbaar in een
gebied met functiemenging.

Om de inpasbaarheid te analyseren is daarom aangesloten bij de richtafstanden zoals aangegeven
voor een gemengd gebied. Volgens de VNG-brochure bedraagt de richtafstand voor parkeergarages
in een gemengd gebied 10 meter. Deze afstand wordt richting de bestaande woningen gerespecteerd.

De woningen tegenover de ingang van de parkeergarage liggen op een grotere afstand dan de
richtafstand van 10 meter.

In het blok van de parkeergarage ligt er één woning binnen een afstand van 10 meter uit de inrit van
de parkeergarage. Deze woning is ten oosten van de inrit gelegen op een afstand van 7 meter uit het
hart van de ingang. De geluidsbelasting op 7 meter zal ongeveer 20*log(10/7) = 3 dB hoger liggen dan
op 10 meter afstand.

De gevel van de parkeergarage en de gevel van de woning maakt echter een knik van circa 10
graden. Hierdoor wordt de gevel van de woning niet direct aangestraald. De geluidsbelasting zal
hierdoor circa 5 dB lager liggen dan bij een situatie met vrij zicht. Daar deze reductie groter is dan de
3 dB hogere geluidsbelasting op 7 meter, kan worden gesteld dat de parkeergarage ook ten opzichte
van deze woning inpasbaar is.

Wij adviseren wel het plafond van de inrit van de parkeergarage geluidabsorberend uit te voeren om
meervoudige reflecties te onderdrukken.

4.7 Technische installaties
De Wet milieubeheer legt de nadruk op voorschriften, die moeten voorkomen dat er nadelige effecten
op het milieu optreden. Zijn die gevolgen voor het milieu niet te voorkomen, dan moeten de
voorschriften in elk geval de grootst mogelijke bescherming bieden, voor zover dit redelijkerwijs van
een bedrijf kan worden verlangd.

De Beste beschikbare technieken (BBT) is het beginsel dat er vanuit gaat dat een inrichting zoveel als
economisch en technisch mogelijk is nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. In artikel 8.11 lid 3
van de Wet milieubeheer is dit vastgelegd.

Naast het feit dat de geluidsvoorschriften conform het Activiteit van toepassing zijn, dienen in het
kader van BBT alle te plaatsen installaties geluidsarm te worden uitgevoerd. De installaties dienen op
een zo groot mogelijke afstand van de gevels van woningen en/of in een omkasting te worden
geplaatst, waarbij de ventilatieopeningen geluidgedempt worden uitgevoerd.

Met name bij warmtepompen dient rekening te worden gehouden met een eventueel tonaal karakter,
hetgeen resulteert een toeslag van 5 dB op de berekende geluidsbelasting.

Alle relevante vaste geluidsbronnen in de winkels (aandrijving schuifdeuren etc.) dienen akoestisch te
worden ontkoppeld van de basisconstructie om geluidshinder in de bovengelegen appartementen te
voorkomen.
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5 RESUME

De gemeente Tynaarlo is bezig met de ontwikkeling van het Centrumplan Eelde. Het te
herstructureren centrumgebied ligt in het zuiden van de plaats Eelde. In het gebied moeten
detailhandel, horeca, dienstverlening en woningbouw in de vorm van appartementen een plaats
krijgen. In de plint zijn de commerciële doeleinden geprojecteerd, met op de verdieping de woningen.

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen
tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) wordt
hinder voorkomen. Tevens wordt hierdoor aan bedrijven voldoende milieuruimte geboden voor het
uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.

Naast diverse kleinere detailhandel wordt binnen het plangebied voorzien in een C1000, een Hema en
een Blokker. De vestigingen van de C1000 en de Hema zullen worden voorzien van inpandige laad-
en loslocaties. Tevens is er horeca aanwezig met diverse terrassen. Ten slotte komt er onder blok 2
een parkeergarage.

Het doel van dit onderzoek is, aan de hand van een Quick scan vast te stellen of er sprake is van
mogelijke knelpunten bij de locatieontwikkeling, als gevolg van de geluidsbelasting veroorzaakt door
de bedrijven binnen het bestemmingsplan.

Uit deze Quick scan blijkt dat bij de verdere uitwerking van het project aandacht moet worden
besteedt aan de onderstaande punten:

 Supermarkt en Hema (laden- en lossen en rijden transportmiddelen in magazijn en winkel);

 Detailhandel (laden en lossen indien dit plaats vindt in de avond- of nachtperiode);

 Horeca (gebouwisolatie met betrekking tot het muziekgeluid);

 Horeca (stemgeluid op het binnenterrein tussen blok 1 en 2);

 Parkeerterrein (advies gevels van woningen binnen 10 meter van een parkeerplaats uitvoeren
met een geluidwering van tenminste 30 dB(A));

 Parkeergarage (advies aanbrengen absorberend plafond ter plaatse van de ingang);

 Technische installaties (moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit en het BBT beginsel).

Op basis van deze Quick scan Bedrijven en Milieuzonering kan worden gesteld dat, indien rekening
wordt gehouden met de aangegeven punten, deze ontwikkeling inpasbaar is in deze omgeving.

Ingenieursbureau Spreen

W. Spreen
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

 
Artikel 1:  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

het bestemmingsplan Centrumplan Eelde van de gemeente Tynaarlo; 
1. plan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1730.bpCentrumplanEelde-0301 met de bijbehorende regels; 

2. bestemmingsplan: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

3. aanduiding: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
4. aanduidingsgrens: 

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeu-
tische, kunstzinnige, ontwerptechnische diensten zoals weergegeven in de lijst 
van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid zoals 
opgenomen bij deze regels, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
beroepsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden 
beroep dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie; 

5. aan-huis-verbonden beroep: 

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk 
productieve aard zoals weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van 
aan huis verbonden bedrijvigheid behorende bij deze regels, dan wel een naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling 
van het aan huis verbonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de 
woonfunctie; 

6. aan-huis-verbonden bedrijf: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
7. bebouwing: 

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijk-
heid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun 
hoofdverblijf elders hebben; 

8. bed & breakfast: 

a. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel kan worden gebouwd krachtens een bouw- of omgevingsvergunning; 

9. bestaand: 
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b. het onder a bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersver-
ordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestem-
mingsplan of de beheersverordening, of een ontheffing als bedoeld in artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

de grens van een bestemmingsvlak; 
10. bestemmingsgrens: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
11. bestemmingsvlak: 

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

12. bijgebouw: 

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

13. bouwen: 

de grens van een bouwvlak; 
14. bouwgrens: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip 
van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping; 

15. bouwlaag: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

16. bouwperceel: 

een grens van een bouwperceel; 
17. bouwperceelgrens: 

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

18. bouwvlak: 

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

19. bouwwerk: 

een tuin gelegen op het dak van een gebouw; 
20. daktuin: 
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het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefe-
ning van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

21. detailhandel: 

werkzaamheden bestaande uit het verlenen van economische en maatschap-
pelijke diensten aan derden al dan niet met inbegrip van ondergeschikte 
detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen, 
waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met 
uitzondering van garagebedrijven; 

22. dienstverlening: 

de bouwlaag op de begane grond; 
23. eerste bouwlaag: 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstel-
lingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een 
seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

24. erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere 
gebruik afwijkend karakter, plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onder-
komens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder 
begrepen commerciële, culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve of daar-
mee gelijk te stellen activiteiten, zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, 
festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten, festivals, e.d.; 

25. evenement: 

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

26. gebouw: 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

27. hoofdgebouw: 

een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik 
ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al 
dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie; 

28. horecabedrijf: 
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een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag 
bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvou-
dige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als 
centrumvoorzieningen, zoals een automatiek, een broodjeszaak, een cafetaria, 
een croissanterie, een koffiebar, een lunchroom, een ijssalon, een petit-restau-
rant, een snackbar, een snack-kiosk, een tearoom, een traiteur, en/of een naar 
de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; 

29. horecabedrijf categorie 1: 

een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende 
de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van 
maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar, een (grand)café, een 
eetcafé, een restaurant, een café-/restaurant, en/of een naar de aard en invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie 
met logiesvertrekking of een zalencentrum; 

30. horecabedrijf categorie 2: 

een horecabedrijf, dat voornamelijk is gericht op het 's avonds en/of 's nachts 
verstrekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt 
geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een bar-/dancing, een 
discotheek, een nachtclub, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; 

31. horecabedrijf categorie 3: 

de oppervlakte van de ruimte binnen een horecabedrijf, die wordt gebruikt voor 
de verstrekking van dranken, etenswaren of logies, exclusief toilet-, keuken-, 
entree-, opslag- en administratieruimten, en dergelijke; 

32. horecavloeroppervlakte: 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan 
wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten 
dele is bestemd  of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf;  

33. kampeermiddel: 

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzie-
ningen, sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen, kinderopvang en voor-
zieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

34. maatschappelijke voorzieningen: 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

35. peil: 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 
de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van 
de bouw; 

ruimte binnen een gebouw die is bestemd voor functies zoals een kantine, 
sanitaire voorzieningen ten dienste van personeel; 

36. personeelsruimte: 
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het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;  

37. prostitutie: 

het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woning, 
bedoeld voor verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;  

38. recreatieappartement: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht. Onder 
een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksauto-
matenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder 
tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar;  

39. seksinrichting 

een gedeelte van een horecabedrijf waar men in de open lucht kan zitten; 
40. terras: 

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht 
ondergeschikt is aan de hoofdvorm;  

41. uitbouw: 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten 
behoeve van de detailhandel (binnenwerks gemeten) ;  

42. verkoopvloeroppervlakte: 

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de 
gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de 
verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, 
keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen; 

43. volumineuze detailhandel: 

een complex van ruimten (inclusief bijbehorende daktuin), uitsluitend bedoeld 
voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

44. woning: 
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Artikel 2:  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  
1. de dakhelling: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;   

2. de goothoogte van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen; 

3. de inhoud van een bouwwerk: 

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

4. de bouwhoogte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

5. de oppervlakte van een bouwwerk: 

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een 
bouwperceel. 

6. de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel: 

in afwijking van het bepaalde onder 2 en 4 bij een woning met een lessenaarsdak 
wordt het hoogste punt van het dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste 
punt van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel als goothoogte. 

7. lessenaarsdak: 

 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen 
worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversie-
ringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrij-
ding niet meer dan 1 m bedraagt.  
Voorzover in de regels een goothoogte is voorgeschreven, is het bepaalde onder 
2 niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan 
de noklijn zijn gelegen. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

3.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 3:  Centrum - 1 

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. voor zover het de eerste bouwlaag betreft: 

1. detailhandel, met uitzondering van supermarkten en volumineuze detail-
handel, tenzij het de gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 
'detailhandel uitgesloten', in welk geval geen detailhandel is toegestaan; 

2. detailhandel in de vorm van een supermarkt, ter plaatse van de aandui-
ding 'supermarkt'; 

3. dienstverlening; 
4. horecabedrijven van categorie 1; 
5. horecabedrijven van categorie 2, ter plaatse van de aanduiding 'horeca 

van categorie 2'; 
6. maatschappelijke voorzieningen; 

b. personeelsruimten op de tweede bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 
'supermarkt', met een maximale oppervlakte van 200 m² (binnenwerks 
gemeten); 

c. bed & breakfast en/of recreatieappartementen in de eerste en tweede 
bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding 'recreatie'; 

d. wonen met bijbehorende functies (waaronder bergingen en tuinen) op de 
tweede bouwlaag en hoger; 

e. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeer-
garage'; 

f. daktuinen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. verkeer en verblijf. 

3.2.  Bouwregels 

3.2.1. Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. een gebouw wordt ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd; 
b. het aantal woningen bedraagt maximaal 80; 
c. een parkeergarage mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de 

aanduiding 'parkeergarage'; 
d. de goot- en bouwhoogte van een gebouw bedragen niet meer dan is 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte 
(m)'. 

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
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c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevel 
ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de 
bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een 
brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand 
van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 
maximaal 5 m. 

3.3.  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 
onevenredige aantasting van:  
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
 het bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen. 

3.4.  Afwijken van de bouwregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 
kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 
3.2.1 in die zin dat een grotere bouwhoogte is toegestaan dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven, mits: 

1. wordt aangesloten bij het uitgangspunt dat de goot- en bouwhoogte van 
de gebouwen aan de zijde van de Hoofdweg lager zal zijn dan de goot- 
en bouwhoogte van gebouwen aan de oostzijde van de bouwvlakken. 

3.5.  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen: 
a. het gebruik van een gebouw voor wonen ter plaatse van de eerste bouwlaag; 
b. het gebruik van een gebouw voor andere functies dan wonen ter plaatse van 

de tweede en hogere bouwlagen, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de 
aanduiding: 
1. 'supermarkt', in welk geval personeelsruimten voor een supermarkt zijn 

toegestaan met een maximum oppervlakte van 200 m² (binnenwerks 
gemeten); 

2. 'recreatie', in welk geval verblijfsrecreatie is toegestaan in de vorm van 
bed & breakfast of recreatieappartementen met een maximum van 4 
eenheden; 

c. het gebruik van de gronden voor een supermarkt, tenzij het gronden betreft 
ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', in welk geval 1 supermarkt is 
toegestaan met een maximale oppervlakte van 1.800 m² bvo; 

d. het gebruik van de gronden voor horecabedrijven van categorie 2, tenzij het 
gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2', in 
welk geval horecabedrijven van categorie 2 zijn toegestaan; 

e. het gebruik van de gronden voor horecabedrijven van categorie 3; 
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f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2' mag het gezamenlijke 
aantal horecabedrijven van categorie 2 maximaal 4 bedragen. De gezamen-
lijke maximale horecavloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'horeca 
van categorie 2' mag niet meer dan 1.200 m² bvo bedragen; 

g. het gebruik van de gronden voor het niet inpandig laden en lossen buiten de 
dagperiode(7.00-19.00 uur); 

h. het gebruik van de gronden als parkeerterrein anders dan in een parkeer-
garage of ten behoeve van verkeer en verblijf. 

3.6.  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in lid 3.5 onder f in die zin dat een verruiming van het aantal 

horecabedrijven is toegestaan, mits het duurzaam functioneren van het 
winkelcentrum als geheel voldoende is gewaarborgd. Dit is in ieder geval van 
toepassing ingeval van een evenwichtige spreiding van de horecabedrijven 
binnen de bestemming; 

b. het bepaalde in lid 3.5 onder g in die zin dat laden en lossen is toegestaan 
buiten de dagperiode (7.00-19.00 uur), mits er voldoende maatregelen wor-
den getroffen ter voorkoming van geluidsoverlast; 

c. het bepaalde in lid 3.5 onder h in die zin dat de gronden mogen worden 
gebruikt als parkeerterrein en/of ten behoeve van verkeer en verblijf indien 
het bestemmings- en bouwvlak niet volledig worden bebouwd.  
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4.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 4:  Centrum - 2 

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. voor zover het de eerste bouwlaag betreft: 

1. detailhandel, met uitzondering van supermarkten en volumineuze detail-
handel; 

2. detailhandel in de vorm van een supermarkt, ter plaatse van de aandui-
ding 'supermarkt'; 

3. garageboxen; 
b. wonen met bijbehorende functies op de tweede bouwlaag en hoger. 

4.2.  Bouwregels 

4.2.1. Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. een gebouw wordt ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd; 
b. het aantal woningen bedraagt maximaal het bestaande aantal; 
c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt niet meer dan de bestaande 

hoogte. 

4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevel 

ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de 
bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een 
brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand 
van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 
maximaal 5 m. 

4.3.  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 
onevenredige aantasting van:  
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
 het bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen. 

4.4.  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen: 
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a. het gebruik van een gebouw voor wonen ter plaatse van de eerste bouwlaag; 
b. het gebruik van een gebouw voor andere functies dan wonen ter plaatse van 

de tweede en hogere bouwlagen; 
c. het gebruik van de gronden voor een supermarkt, tenzij het gronden betreft 

ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', in welk geval een supermarkt is 
toegestaan; 

d. het gebruik van de gronden voor horecabedrijven. 
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5.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 5:  Groen 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn aangewezen voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. openbare nutsvoorzieningen; 
c. speelvoorzieningen; 
d. paden; 
e. in- en uitritten; 
f. water; 
g. kunstuitingen. 

5.2.  Bouwregels 

5.2.1. Gebouwen 
Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden 
gebouwd. 

5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 3 m. 
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6.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 6:  Verkeer 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met een functie voor doorgaand verkeer; 
b. fiets- en voetpaden; 
c. parkeer- en groenvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. dagrecreatieve voorzieningen; 
f. kunstuitingen. 

6.2.  Bouwregels 

6.2.1. Gebouwen 
Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden 
gebouwd. 

6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevel 

ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de 
bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een 
brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand 
van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, bedraagt 
niet meer dan 5 m. 
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7.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 7:  Verkeer - Parkeerterrein 

De voor 'Verkeer - Parkeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. parkeerterreinen; 
b. wegen; 
c. fiets- en voetpaden; 
d. groenvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. kunstuitingen. 

7.2.  Bouwregels 

7.2.1. Gebouwen 
Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden 
gebouwd. 

7.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 3 m. 
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8.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 8:  Verkeer - Verblijfsgebied 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met een functie voor intern verkeer; 
b. fiets- en voetpaden; 
c. pleinen; 
d. terrassen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. dagrecreatieve voorzieningen; 
h. kunstuitingen; 
i. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeer-

garage'. 

8.2.  Bouwregels 

8.2.1. Gebouwen 
Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden 
gebouwd, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'parkeer-
garage', in welk geval de volgende regels gelden: 
a. een parkeergarage mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aan-

duiding 'parkeergarage';  
b. een parkeergarage mag uitsluitend ondergronds worden gebouwd. 

8.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:  
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 12 m; 
c. de bouwhoogte van terrasafscheidingen bedraagt niet meer dan 1,5 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 3 m. 

8.3.  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begre-
pen: 
a. het gebruik van de gronden voor parkeren, tenzij het gronden betreft ter 

plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', in welk geval parkeren in een 
ondergrondse parkeergarage is toegestaan.  
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9.1.  Bestemmingsomschrijving 

Artikel 9:  Woongebied 

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. aan huis verbonden beroepen; 
c. verkeer en verblijf; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen. 
 
Aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, voorzover wordt voldaan aan de 
volgende criteria: 

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven; 
2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen 

zowel in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw 
worden verricht; 

3. het beroep dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning; 
4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag 

tot 30% van de met bouwvergunning gerealiseerde oppervlakte van het 
hoofd- en bijgebouw met een maximum van 45 m² bedragen, met dien 
verstande dat de aan huis verbonden activiteiten plaatsvinden in een 
afgebakend en/of helder begrensd deel van het hoofdgebouw en/of 
bijgebouw; 

5. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel 
plaatsvinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opge-
richt; 

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 
7. het aanbrengen van reclameuitingen van beperkte omvang in de tuin of 

aan het pand zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m 
en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet 
toegestaan; 

8. buitenopslag is niet toegestaan. 

9.2.  Bouwregels 

9.2.1. Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de 
volgende regels: 
a. de hoofdgebouwen dienen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden 

gebouwd; 
b. een hoofdgebouw wordt vrijstaand gebouwd; 
c. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 1 per bouwperceel; 
d. de woningen dienen te worden geplaatst binnen een strook gemeten vanuit 

de naar de weg gekeerde bouwgrens met een diepte van ten hoogste 15 m, 
dan wel ten hoogste de diepte van de strook waarbinnen de bestaande 
woning is gebouwd indien deze meer bedraagt;  
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e. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 
m, dan wel niet minder dan de afstand van het bestaande gebouw tot die 
perceelsgrens indien deze minder bedraagt;  

f. de goothoogte bedraagt niet meer dan de goothoogte van het bestaande 
gebouw; 

g. de bouwhoogte bedraagt niet meer de bouwhoogte van het bestaande 
gebouw; 

h. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°, dan wel de bestaande dakhelling 
indien deze minder bedraagt; 

i. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel niet 
meer dan het bestaande percentage indien dat meer is;  

j. uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het 
gestelde onder 9.2.2 (regeling bijgebouwen). 

9.2.2. Bijgebouwen 
Voor het bouwen van bijgebouwen en uitbouwen, voorzover deze niet voldoen 
aan het bepaalde onder a, ten behoeve van wonen, gelden de volgende regels: 
a. er dient ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;  
b. er dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 

gevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, dan wel niet minder dan de 
afstand van het bestaande bijgebouw tot (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde gevel van het hoofdgebouw in dien deze minder bedraagt; 

c. er wordt op de perceelgrens gebouwd of op minimaal 1 m uit de perceel-
grens; 

d. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 6 m, 
met dien verstande dat in geval van platte afdekking de bouwhoogte niet 
meer dan 3 m bedraagt;  

e. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 60 m², met inachtne-
ming van de regel dat niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden 
bebouwd, dan wel niet meer dan het bestaande percentage indien dat meer 
is. 

9.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen voor de overige doeleinden geldt dat uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. 
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 
a. de bouwhoogte op tuinen en erven niet meer bedraagt dan 3 m; 
b. niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 
c. de bouwhoogte van erf terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevel ten 

hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de 
bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een 
brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand 
van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt. 

9.3.  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 
onevenredige aantasting van:  
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 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
 het bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
nadere eisen stellen aan: 
a. de plaats van gebouwen, in die zin dat de hoofdgebouwen in de naar de weg 

gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd; 
b. de dakhelling, in die zin dat deze niet minder dan 40° en niet meer dan 60° 

dient te bedragen. 

9.4.  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen: 
a. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van woonfuncties; 
b. het gebruik van de gronden of bouwwerken voor bedrijvigheid anders dan 

aan-huis-verbonden beroepen. 

9.5.  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 
9.4 onder b in die zin dat aan-huis-verbonden bedrijven worden toegestaan, 
waarbij de volgende criteria in acht dienen te worden genomen: 
a. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven; 
b. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf mogen zowel 

in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden 
verricht; 

c. het bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning; 
d. het deel van de voor uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 

mag tot 30% van de met bouwvergunning gerealiseerde oppervlakte van het 
hoofd- en bijgebouw bedragen, met een maximum oppervlakte van 45 m², 
met dien verstande dat de aan huis verbonden activiteiten plaatsvinden in 
een afgebakend en/of helder begrensd deel van het hoofdgebouw- en/of 
bijgebouw;  

e. er mogen geen omgevingsvergunningplichtige activiteiten als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of 
meldingsplichtige activiteiten volgens het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer plaatsvinden; 

f. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel 
plaatsvinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht; 

g. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 
h. er mag geen onevenredige aantasting van het woonklimaat optreden door 

overlast van gebruikte apparatuur (geluidsoverlast, geuroverlast et cetera);  
i. uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan indien deze voorkomen in, of 

gelijk te stellen zijn aan de in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis 
verbonden bedrijvigheid genoemde aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
zoals opgenomen bij deze regels; 

j. buitenopslag is niet toegestaan; 
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k. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan 
het pand zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen 
grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

 
Artikel 10:  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 11:  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 
gerekend:: 
a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen; 
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouw-

materialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oor-
spronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
e. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor meer dan 80 woningen. 
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Artikel 12:  Algemene afwijkingsregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 
kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
a. de in het plan gegeven maten, afmetingen, percentages en aantallen tot niet 

meer dan 10% van die maten, afmetingen, percentages en aantallen; 
b. het bepaalde in het plan in die zin dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 
c. het bepaalde in het plan in die zin dat openbare nutsgebouwtjes, wacht-

huisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes 
ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de inhoud 
per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt. 
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13.1.  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

Artikel 13:  Overige regels 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 
van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen: 
a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransport-

leidingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en 
e. de ruimte tussen bouwwerken. 

13.2.  Algemene plaatselijke verordening 

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouw-
werken ten behoeve van evenementen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke 
Verordening waarvoor op basis van deze verordening een evenementen-
vergunning kan worden verleend. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

14.1.  Overgangsrecht bouwwerken 

Artikel 14:  Overgangsrecht 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van sublid a. een omgevings-
vergunning verlenen van sublid a. voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%. 

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

14.2.  Overgangsrecht gebruik 

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-
bepalingen van dat plan. 
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Artikel 15:  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het 
Bestemmingsplan Centrumplan Eelde 
van de gemeente Tynaarlo. 
 
Behorend bij het besluit van ...... 
 
 

===  
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