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1

I n l e i d i n g

In het entreegebied van Ter Borch zal een nieuwe basisschool met kinderopvang worden gebouwd. De planologische kaders voor de bouw van deze school

zijn neergelegd in het bestemmingsplan Ter Borch, plan van uitwerking Tuinwijk II. De school kan worden gebouwd in de bestemming Gemengd gebied.
Het schoolplein bij deze school, welke aan de oostzijde van de bebouwing is
geprojecteerd, valt echter buiten deze bestemming en ligt in de bestemming
Woongebied. Het schoolplein kan op grond van het vigerende bestemmingsplan
niet bij recht worden gerealiseerd. Middels een omgevingsvergunning voor het
afwijken van het bestemmingsplan wil de gemeente de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk maken. Deze ruimtelijke onderbouwing bevat de
relevante gegevens met betrekking tot het voornemen.
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2

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

2.1

Beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied ligt aan de noordzijde van de Borchsingel en ten oosten van

LIGGING

MFA het Borchkwartier. Op de navolgende luchtfoto is het projectgebied indicatief weergegeven met de rode contour.

MFA Borchkwartier is een multifunctionele accommodatie, waarin onder meer

ONTWIKKELINGEN OMGE-

twee basisscholen zijn gevestigd. Door een tekort aan lokalen om de grote

VING

hoeveelheden leerlingen in de wijk Ter Borch te kunnen huisvesten, zijn er
naast de MFA nieuwe noodlokalen gerealiseerd. Het voornemen is om deze
noodlokalen binnen afzienbare tijd te vervangen door een permanent gebouw.
De bedoeling is dat het nieuwe gebouw er in 2014 staat. In dit nieuwe gebouw
(MFC Ter Borch) zullen een basisschool en een kinderopvang plek krijgen.
Het projectgebied betreft in de huidige situatie een braakliggend terrein. Er is

HUIDIGE SITUATIE PRO-

een smalle kavelsloot in het projectgebied aanwezig.

JECTGEBIED

2.2

Vigerende planologische situatie
Het projectgebied is bestemd voor woondoeleinden. Daarin zijn 3 vrijstaande
hoofdgebouwen toegestaan. Per hoofdgebouw zijn ten hoogste 10 wooneenheden toegestaan.
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Op de navolgende luchtfoto is de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan geprojecteerd.

Hoewel binnen de woonbestemming ook verkeer en verblijf is opgenomen
(waaronder ook terreinen voor sport en spel zijn begrepen), heeft de gemeente besloten een aparte procedure voor het schoolplein te volgen. Via een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
Het projectgebied sluit wel direct aan op het gemengd gebied. In de toelichting van het vigerende bestemmingsplan valt ook te lezen dat de zone ten
zuiden van de Tuinwijk, ook wel het ‘entreegebied’ genoemd, is bedoeld voor
onder meer maatschappelijke voorzieningen.

2.3

Toekomstige situatie
Op de navolgende afbeelding is weergegeven op welke wijze het schoolplein
wordt gesitueerd (met rood kader aangegeven). Op het schoolplein komen
enkele bergingen te staan.
Langs een deel van het schoolplein wordt een aarden wal aangelegd. Aan de
zuidzijde zal de fietsenstalling worden gerealiseerd.
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3

P r o v i n c i a a l
g e m e e n t e l i j k

e n

b e l e i d

3.1

Inleiding
Omdat de realisatie van de school al is meegenomen in de achterliggende bestemmingsplannen, kan een uitgebreide toetsing aan het provinciaal en gemeentelijk beleid achterwege blijven. Het planologische kader is in het
bestemmingsplan Ter Borch uitgebreid beschreven. Duidelijk is geworden dat
de voorgestane ontwikkelingen, die worden voorzien in de gehele woonwijk
Ter Borch en daarmee ook voor het uitwerkingsgebied Tuinwijk, passen binnen
de kaders van regionaal, provinciaal en gemeentelijk beleid (Regiovisie Groningen-Assen 2030, het Provinciaal Omgevingsplan en de Ontwikkelingsvisie Ter
Borch). Aan de randvoorwaarden die in dit beleid worden verwoord, wordt
voldaan. Hierna volgt nog een korte uiteenzetting van het voornemen in relatie
tot het overige relevante beleid.

3.2

Toetsing aan beleid
Relevant voor deze locatie is het niet verwezenlijken van de bestemming
Woongebied. In plaats van wonen, zal de locatie worden benut voor een
schoolplein, behorende bij een basisschool en kinderopvang. Gebleken is dat er
in de wijk Ter Borch en in Eelderwolde een dusdanige behoefte is aan schoolruimte, dat deze ontwikkeling prioriteit heeft. Met de nieuwe bestemming
voor de gronden vervallen er geen andere (uitgewerkte) plannen. Over de wijze waarop het gebied verder zal worden ontwikkeld wordt op dit moment nagedacht. Vast staat dat de oostzijde van het nieuwe schoolgebouw de meest
optimale locatie voor het schoolplein is. Aan deze zijde zijn de kinderen afgeschermd van het autoverkeer van en naar de parkeerplaatsen aan de westzijde
van het schoolgebouw.
Het enige relevant beleid voor de inrichting van het projectgebied is het
beeldkwaliteitsplan Entreegebied.
Beeldkwaliteitsplan Entreegebied
Voor het Entreegebied (zie navolgende afbeelding) is een beeldkwaliteitsplan
opgesteld (5 maart 2008).
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In het beeldkwaliteitsplan zijn regels voor de gebouwen en de inrichting van de
openbare ruimte opgenomen.
In het navolgende staat de beschrijving van het ontwerp (voor zover relevant
voor het projectgebied).
“Het Entreegebied wordt gezien als een uitloopgebied voor de bewoners van
heel Ter Borch, centraal gelegen in de wijk, met een open, parkachtige uitstraling in aansluiting op de noord-zuid verlopende bomenweide langs de Ter
Borchlaan en de open zone in de naastliggende wijk Piccardthof. In dit park,
met verspreide, solitaire, inheemse bomen en boomgroepen (1e grootte) in
combinatie met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande bebouwing
opgenomen met verschillende functies en bouwhoogtes. De parkachtige omgeving bevat verwijzingen naar elementen uit de Noord-Nederlandse landgoederentraditie.
Aan de noordzijde van het parkgebied wordt, als begrenzing en als buffer naar
de noordelijk gelegen woonbebouwing van de Tuinwijk, een bomenlaan met
bomen van de 3e tot de 2e grootte aangeplant. Samen met de manshoge hagen
op de erfgrenzen van de achtertuinen bij de naastgelegen woningen in de
Tuinwijk en met een verlaagde strook om enige afstand tot de privé-tuinen te
creëren, wordt zo de basis gelegd voor een eigen sfeer en beleving in het Entreegebied.
In aansluiting op bestaande watergangen en op de te realiseren watergangen in
de Waterwijk zijn in het ontwerp een tweetal waterpartijen met deels flauw
aflopende oevers opgenomen. Naast de functionele ontsluiting van het Entreegebied door middel van de Borchsingel met bijbehorende fiets- en voetpaden
wordt aanvullend in het park een loom slingerend voetpad gerealiseerd.”
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Afweging
Het gebouw zal worden getoetst aan de welstandscriteria zoals deze in het
beeldkwaliteitsplan voor het Entreegebied zijn opgenomen. Omdat het projectgebied wordt ingericht voor een schoolplein, is toetsing aan het beeldkwaliteitsplan niet aan de orde.
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P l a n o l o g i s c h e

4.1

4

t o e t s

Waterhuishouding
Het projectgebied is in de huidige situatie onverhard. Dit zal in de toekomstige
situatie wijzigen. De locatie is echter al bestemd voor woondoeleinden (met
bouwvlak) en kan daarom in de huidige situatie ook reeds worden verhard.
Desondanks is het waterschap op de hoogte gebracht van de gewijzigde situatie middels de online watertoets.
De uitgangspuntennotitie is opgenomen in de bijlage.

4.2

Archeologie
Voor het gehele plangebied Ter Borch heeft een verkennend archeologisch
onderzoek plaatsgevonden. De werkmethode en de uitkomsten van het onderzoek zijn geformuleerd in het rapport Ter Borch, Een verkennend Archeologisch Onderzoek te Eelderwolde, juli 2002. In het rapport zijn de gebruikte
methoden en technieken en de resultaten besproken.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat in het projectgebied Tuinwijk de bodem
sterk is verstoord. Een groot deel van dit gebied is verveend, geëgaliseerd en
gediepploegd en daardoor minder waardevol. De archeologische vondsten op
drie percelen in dit gebied waren echter een indicatie voor (pre)historische
bewoning. De vondstverspreiding geeft echter een zeer vertekend beeld. Alleen op drie percelen kon een veldkartering worden uitgevoerd. Alle overige
onderzochte terreinen waren met gras begroeid. De genoemde bodemingrepen
zullen eventuele archeologische sporen sterk hebben aangetast. De aanwezigheid van vondstmateriaal aan het oppervlak uit de steentijd en de middeleeuwen duidt daar al op. Mogelijk zijn op grote diepte nog grondsporen,
paalkuilen en dergelijke aanwezig. Vandaar dat na overleg met de provinciaal
archeoloog is besloten het uitgraven van de cunetten voor de wegen in de
Tuinwijk onder de noemer ‘opgraving onder beperkingen’ te doen plaatsvinden. Met verwijzing naar het meest actuele verslag van de archeologische
vervolgonderzoeken binnen het plangebied Ter Borch kan worden opgemaakt
dat er voor de realisatie van Tuinwijk geen belemmeringen meer zijn qua archeologie (zie verslag d.d. 9 augustus 2006 in het vigerende bestemmingsplan).
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4.3

Ecologie
Het vigerende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk binnen
het projectgebied. In plaats van voor woningen zal het projectgebied worden
gebruikt als schoolplein. Gezien de huidige bestemming en het braakliggende
karakter van het terrein, kan een ecologisch onderzoek achterwege blijven.

4.4

Wegverkeerslawaai
INVLOED OP WEGVER-

Het aantal verkeersbewegingen is door het mogelijk maken van het schoolplein

KEERSLAWAAI

niet aan verandering onderhevig. De school kan worden gebouwd op basis van
het vigerende bestemmingsplan. Een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai kan daarom achterwege blijven.

INVLOED VAN WEGVER-

Hoewel de school kan worden aangemerkt als een geluidsgevoelige functie, is

KEERSLAWAAI

een schoolplein dat op grond van de Wet geluidhinder niet. Een nadere toetsing vanwege wegverkeerslawaai kan daarom achterwege blijven.

4.5

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is vanwege het plan niet aan verandering onderhevig. Een
nader onderzoek naar luchtkwaliteit kan achterwege blijven.

4.6

Bedrijven en milieuzonering
In de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) zijn richtafstanden
opgenomen voor de situering van een school(plein) ten opzichte van woningen.
De richtafstand voor zowel een basisschool als een kinderopvang bedraagt 30 m
ten opzichte van milieugevoelige objecten. De meest nabije woningen in de
huidige situatie liggen op circa 50 m van het projectgebied. Overigens ligt de
bestemming Gemengd gebied, waarbinnen de school zal worden gebouwd
reeds dichter bij de bestaande woonbebouwing. Het schoolplein ligt op grond
van de VNG-brochure op voldoende afstand tot nabijgelegen woningen.
Omdat de oostzijde van het projectgebied nog bestemd is voor woondoeleinden, zal bij de nadere uitwerking van de plannen in de omgeving moeten worden onderzocht welke afstand zal worden aangehouden tussen eventueel
nieuw te bouwen woningen en het plein. De richtafstanden hebben overigens
nadrukkelijk niet het karakter van een norm. Dit betekent dat een concrete
situatie altijd in de context moet worden bekeken. Zo heeft concrete milieuinformatie over een specifieke situatie meer waarde dan algemene informatie
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en kan een kortere afstand worden aangehouden als er afdoende milieuhygienische maatregelen bij de bron, bij de overdracht of bij de ontvanger worden
genomen. Ten slotte heeft de richtafstand van 30 m betrekking op de afstand
tot een rustige woonwijk; bij andere gebiedsfuncties kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn.

4.7

Externe veiligheid
4 . 7 . 1

Inrichtingen

In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking
getreden (gewijzigd 13 februari 2009). Dit besluit geeft grenswaarden voor
nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico van
inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen
of geproduceerd. Deze grenswaarde wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat
een persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon
voorval binnen die inrichting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Onder kwetsbare objecten worden bijvoorbeeld woningen verstaan, terwijl met beperkt kwetsbare
objecten wordt gedoeld op bijvoorbeeld kantoren en hotels.
Daarnaast gaat het Besluit externe veiligheid inrichtingen in op het groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per jaar dat een groep mensen van minimaal
een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval in een inrichting. In
het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt het groepsrisico gedefinieerd
als de (cumulatieve) kans dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden,
als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting
(tot waar nog dodelijke slachtoffers kunnen vallen). Het groepsrisico wordt
bepaald door het aantal aanwezige personen in het invloedsgebied te vergelijken met de oriënterende waarde (cumulatieve kans). Wanneer de oriënterende
waarde wordt overschreden of de nieuwe ontwikkeling een verhoging van het
groepsrisico met zich meebrengt, dient een verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden.
Op de risicokaart (zie navolgende uitsnede) staat op de locatie Groningerweg

ONDERZOEK

109 in Eelderwolde een tankstation vermeld, waar ook sprake is van de verkoop van lpg. De contouren rond dit lpg-verkooppunt liggen buiten het projectgebied. De op de risicokaart aangegeven (lichtgekleurde) zone betreft het
effectgebied. Het effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen zijn als een ernstig ongeval bij de
risicobron plaatsvindt. De kans dàt er een ongeluk gebeurt, is in het effectgebied niet verrekend. Het projectgebied ligt ook net buiten het effectgebied.
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Uitsnede provinciale risicokaart
4 . 7 . 2

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Zoals bij inrichtingen het Bevi voorwaarden stelt aan de omgang met externe
veiligheid, zo zijn bij vervoer van gevaarlijke stoffen deze voorwaarden opgenomen de circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (cRNVGS).
De cRNVGS is een uitwerking van de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen en bepaalt dat ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan de
norm voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Naar verwachting wordt de circulaire in 2013 vervangen door het Besluit
transportroutes externe veiligheid (Btev), met als uitvloeisel het zogeheten
Basisnet voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke
stoffen.
ONDERZOEK

In de directe nabijheid van het projectgebied liggen geen wegen (autowegen,
waterwegen of spoorwegen) waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Hierdoor treden geen beperkingen op voor de nieuwe ontwikkelingen in
het projectgebied.
4 . 7 . 3

Buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen
(Revb). Dit besluit omvat de nieuwe regelgeving op het gebied van buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
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De risicokaart geeft evenals risicovolle inrichtingen ook de ligging van de buis-

ONDERZOEK

leidingen weer. Uit de kaart blijkt dat ten noorden van het projectgebied een
buisleiding ligt (een gastransportleiding), zie de rode stippellijn. In het vigerende bestemmingsplan is deze buisleiding ook aangeduid.
Uit het vigerende bestemmingsplan blijkt dat op basis van de leidingspecificaties een afstand van 14 m ten opzichte van deze leiding moet worden aangehouden. De afstand van het projectgebied tot de leiding bedraagt 14 m.

In het vigerende bestemmingsplan wordt tevens ingegaan op het groepsrisico.
Daarover staat vermeld: “Het groepsrisico is van toepassing op het voorzieningengebied, omdat hier de multifunctionele wijkaccommodatie met scholen en
kinderdagopvang is gepland. Toetsing toont aan dat de gastransportleiding, die
hier wordt omgelegd, een dikkere wanddikte en grotere diepteligging heeft om
het groepsrisico tot een verantwoord niveau terug te brengen. De leiding is dan
ook uitgevoerd conform de volgende specificaties: De gasleiding is een stalen
buis DN300 met een wanddikte van 11,0 mm. De gronddekking op de buis bedraagt 1,50 m en bij slootkruisingen bedraagt de gronddekking onder de slootbodem ten minste 1,00 m.”
Met het onderhavige plan wordt in plaats van woningen, een schoolplein gerealiseerd. Vanwege de gewijzigde plannen is overleg gevoerd met het Steunpunt
Externe veiligheid. Omdat het schoolplein geen netto toename van het aantal
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personen (personen uit het MFC naar het plein) zal veroorzaken, maar eerder
een verplaatsing van het aantal personen over de dag gezien, kan een groepsrisicoberekening achterwege blijven.

4.8

Bodemkwaliteit
De milieuhygiënische gesteldheid van de bodem is ten tijde van het opstellen
van het vigerende bestemmingsplan geschikt bevonden voor woondoeleinden.
Aangezien er in de tussentijd geen bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden, kan worden geconcludeerd dat de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem ook geschikt is voor de realisatie van een schoolplein.

4.9

Uitvoerbaarheid
De gemeente heeft met de aanvrager een overeenkomst gesloten.
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