
 

 

 

 

Bestemmingsplan Burgemeester 

J.G. Legroweg 3 te Paterswolde  

 

V A S T G E S T E L D  
 

 

 

 



 

 

 

Bestemmingsplan Burgemeester 

J.G. Legroweg 3 te Paterswolde 

 

V A S T G E S T E L D  
 

Inhoud 

Toelichting en bijlagen 

Regels en bijlagen 

Verbeelding 

 

 

13 januari 2015 

Projectnummer 247.00.07.45.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

O v e r z i c h t s k a a r t  

 

G e m e e n t e  T y n a a r l o ,  b r o n :  T o p o g r a f i s c h e  D i e n s t  

 

 

 



 

 
247.00.07.45.00.toe 
 

T o e l i c h t i n g  
 

 



 

 
247.00.07.45.00.toe 
 

I n h o u d s o p g a v e  

1  I n l e i d i n g  9 

2  P l a n b e s ch r i j v i n g  11 

2.1 Vigerend planologisch karakter 11 

2.2 Ontstaansgeschiedenis en bebouwingsstructuur 11 

2.3 Huidige situatie 13 

2.4 Toekomstige situatie 14 

2.5 Beeldkwaliteit 14 

3  B e l e i d  17 

3.1 Rijksbeleid 17 

3.2 Provinciaal beleid 17 

3.3 Regio Groningen-Assen 18 

3.4 Gemeentelijk beleid 18 

4  O n d er z o e k en  23 

4.1 Wet geluidhinder 23 

4.2 Luchtkwaliteit 25 

4.3 Bodem 26 

4.4 Waterparagraaf 26 

4.5 Archeologie en cultuurhistorie 28 

4.6 Ecologie 29 

4.7 Externe veiligheid 33 

4.8 Milieuzonering 33 

4.9 M.e.r.-beoordeling 33 

5  J u r i d i s ch e  v o r m g ev i n g  35 

5.1 Algemeen 35 

5.2 Bestemming 35 

6  E c o n o m i s ch e  u i t v o e r b a a r h e i d  37 

7  I n s p r a a k  en  o v e r l eg  39 

 

 

 



 

  
247.00.07.45.00.toe - Bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde - 

13 januari 2015 
 

9 

1 1  I n l e i d i n g  

Het plangebied ligt aan de westzijde van de Burgemeester J.G. Legroweg, 

nabij de aansluiting op de Hoofdweg. Op het overzichtskaartje voorin deze 

toelichting is het plangebied weergegeven.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van het 

plangebied omschreven. In hoofdstuk 3 komt het relevante provinciaal en ge-

meentelijk beleid aan de orde. De resultaten van diverse onderzoeken komen 

in hoofdstuk 4 aan bod. Hoofdstuk 5 gaat in op de juridische vormgeving van 

het plan. Ten slotte gaan de hoofdstukken 6 en 7 kort in op de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 

 

 

 

PLANGEBIED 

LEESWIJZER 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

V i g e r e n d  p l a n o l o g i s c h  k a r a k t e r  

Het perceel aan de Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde is in 2006 

opgenomen in het bestemmingsplan Eelde-Paterswolde Kern (vastgesteld op 

14  november 2006, goedgekeurd op 26 juni 2007 en onherroepelijk geworden 

op 5 december 2007) en heeft de bestemming Woongebied. Het perceel is 

voorzien van een bouwvlak, maar is niet bebouwd. Op grond van de voorschrif-

ten behorende bij het vigerend bestemmingsplan, is alleen het bestaande aan-

tal woningen per bouwperceel toegestaan. 

 

In het verleden was in het bestemmingsplan Paterswolde aan het perceel Bur-

gemeester J.G. Legroweg tussen 1 en 5 een bouwmogelijkheid voor 1 woning 

toegekend. Bij het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan Eelde – 

Paterswolde Kern is dit bouwrecht ten onrechte niet herkent als bestaande 

situatie en daardoor abusievelijk geschrapt. De gemeente wil nu opnieuw de 

bouw van één vrijstaande woningen op het perceel mogelijk maken. Daarom is 

het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. 

2 . 2   

O n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s  e n  b e b o u -

w i n g s s t r u c t u u r  

H i s t o r i e  

In 1850 zijn Eelde en Paterswolde ruimtelijk nog twee zelfstandige dorpen. Ze 

zijn verbonden door de Hooiweg en de Hoofdweg. Eelde is van oorsprong een 

esdorp, gesitueerd op de overgang van de es naar weidegronden. Het dorp 

heeft de voor esdorpen kenmerkende bebouwings- en wegenstructuur. 

Eelde ligt ingeklemd tussen de beeklopen van de Drentse Aa (in het oosten) en 

het Eelderdiep (in het westen). Door de smalle heuvelrug waar Eelde op ligt en 

de wisselende natuurlijke omstandigheden in de omgeving is een grotere afwis-

seling van kleine stukjes bouwland, bosjes, heide en weidegronden ontstaan. 

Dit geeft Eelde (en omgeving) een meer kleinschaligere uitstraling dan de ove-

rige esdorpenlandschappen in Drenthe.  

Paterswolde heeft zich vanaf de Hoofdweg en in iets mindere mate vanaf de 

Hooiweg ontwikkeld. Vanuit de Hooiweg en de Hoofdweg zijn de lager gelegen 

gronden in cultuur gebracht. Direct grenzend aan de bebouwing en op de hoge-

re delen liggen de akkers, omzoomd met houtwallen. Verder westelijk op de 

lagere delen in het beekdal liggen de weidegronden. Deze weilanden hebben 

een herkenbare opstrekkende verkaveling. 
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De historische kaart van circa 1900 toont een verdichting met lintbebouwing 

langs de Hooiweg en de Hoofdweg. Vanaf de kern van Eelde ontstaat een con-

tinue lintbebouwing richting Paterswolde. De verbindingswegen zijn inmiddels 

ook verhard. Dit betekent een aaneensluiting van de twee kernen. 

 

De twintigste eeuwse verdichtingen en uitbreidingen van de kernen Eelde en 

Paterswolde volgen in grote lijnen het historische ontginningspatroon. Een 

nieuw element is de Burgemeester J.G. Legroweg. Deze weg is in de jaren 30 

van de twintigste eeuw midden door het voormalige veengebied aangelegd als 

een kortere verbinding van Groningen naar Assen.  

 

 
S i t u a t i e  1 9 0 0     S i t u a t i e  2 0 0 0  

 

Door de naoorlogse woonuitbreidingen (onder andere Duinstraat-Menso Alting-

weg en bebouwing ten zuiden van landgoed De Braak) vergroeide Paterswolde 

compleet met Eelde. Op de topografische kaarten van 1900 en 2000 is de sa-

mensmelting duidelijk zichtbaar. Thans is geen fysische opdeling tussen de 

twee oorspronkelijke dorpen te maken. 

 

B e b o u w i n g s s t r u c tu u r  

Zoals hiervoor staat beschreven, zijn Eelde en Paterswolde naar elkaar toege-

groeid. Van deze dorpen is de oorspronkelijke structuur nog maar summier 

herkenbaar en zij hebben het landschap sterk veranderd. De oorspronkelijke 

verkaveling van Paterswolde is nog herkenbaar in de situering van de bebou-

wing loodrecht op de Hoofdweg. 

De wegenstructuur in Eelde is weinig veranderd. Zandwegen zijn in de loop van 

de tijd verhard en verbreed.  

 

De bebouwde kom van het dubbeldorp kent aan bijna alle zijden een geleide-

lijke overgang naar het buitengebied. Aan de zuid- en noordzijde komt aan de 

rand verspreide bebouwing voor die een overgangszone vormt van een besloten 

naar een meer open landschap. Ook de lintbebouwing langs de Hoofdweg-
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Burgemeester J.G. Legroweg vormt een dergelijke overgang. De bebouwing 

aan de Burgemeester J.G. Legroweg is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan.  

Het groene boskarakter van de buitenplaatsen en het buitengebied loopt aan 

de oostzijde ver door in de bebouwde kom. 

 

L an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

Het landschap rond Eelde en Paterswolde wordt gekenmerkt door haar hoge 

landschappelijke waarden en natuurwaarden. Aan de oostzijde van de kern ligt 

de landgoederenzone en aan de noordzijde van de kern verscheidene natuur-

gebieden (onder meer de Braak en Elsburger Onland). Ten westen van de kern 

liggen tevens de Peizer- en Eeldermaden die zijn aangewezen als gebieden 

voor waterberging en natuurontwikkeling (Ecologische Hoofdstructuur). 

De aan de oostzijde van het plangebied gelegen landgoederenzone is van groot 

landschappelijk en cultuurhistorisch belang. De landgoederen kenmerken zich 

door dichte bosvlakken afgewisseld met open ruimtes. Het plangebied ligt in 

de nabijheid van deze landgoederenzone. De landgoederenzone is door haar 

belangrijke waarden aangewezen als beschermd dorpsgezicht ex artikel 35 van 

de Monumentenwet 1988. Binnen dit beschermde dorpsgezicht ligt tevens een 

deel van de kern Eelde (de begraafplaats) en klein een deel van Paterswolde. 

Het plangebied ligt niet binnen dit beschermd dorpsgezicht. 

2 . 3   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied is gelegen en bereikbaar via de Burgemeester J.G. Legroweg in 

Paterswolde. De Burgemeester J.G. Legroweg is de doorgaande verbinding van 

Eelde naar Paterswolde. Op navolgende luchtfoto is het plangebied rood om-

kaderd. 

 
L u c h t f o t o  o m g e v i n g  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

LIGGING EN BEREIKBAAR-

HEID 
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Aan weerszijden van het perceel zijn eveneens twee woningen gesitueerd. Het 

gaat daarbij om vrijstaande woningen, welke op circa 20 m van de weg liggen. 

Ook aan de overzijde staan vrijstaande woningen met overwegend twee lagen 

met kap.  

 

Schuin tegenover het plangebied ligt het beeldbepalende voormalige gemeen-

tehuis van Eelde.  

 

In de huidige situatie is er nog geen oprit aanwezig en is het plangebied be-

groeid met opgaande bomen en struiken.  

2 . 4   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de bouw van een vrijstaande 

woning) mogelijk gemaakt.  

 

De omliggende woningen ten noorden en ten zuiden van het Paarde-

pad/Oranjelaan hebben een afwijkende architectuur. Het betreft woningen 

met twee lagen en een kap en woningen met één laag en platdak. 

 

De te bouwen woning heeft een rechthoekige grondvorm of is samengesteld uit 

rechthoekige grondvormen. Gezien de ligging van het perceel ten noorden van 

het Paardepad/Oranjelaan, bestaat de te bouwen woning uit 2 lagen met een 

kap.  

 

Wat betreft goot- en bouwhoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing op het 

bouwperceel dient de bestaande verschijningsvorm van bebouwing in de omge-

ving te worden toegepast. 

 

De woning dient in de rooilijn te worden gebouwd. In de regels is een bepaling 

opgenomen dat de woning wordt gebouwd in de voorste bouwgrens. In de ver-

beelding is het bouwvlak weergegeven.  

 

De ontsluiting van het perceel is vanaf de zijde van de Burgemeester 

J.G. Legroweg, aan de noordzijde van het perceel. 

2 . 5   

B e e l d k w a l i t e i t  

Een eventueel bouwplan van een nieuwe woning zal in principe worden ge-

toetst aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota. Bij nieuwbouw is het 

mogelijk om los van de in de welstandsnota voor deze locatie genoemde voor-

waarden ook nieuwe materialen, kleuren, detailleringen en dergelijke toe te 

passen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter en de uit-

OMGEVING 

MASSA EN VORM 

PLAATSING EN ONT-

SLUITING 
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straling van de directe omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van de directe om-

geving mag hierdoor niet worden aangetast. Voor het plangebied gelden speci-

fieke ruimtelijke/architectonische randvoorwaarden, welke zijn verwoord in 

de bijlage ‘ruimtelijke randvoorwaarden’. 

 

Situering van het bouwvolume en het inrichtingsplan dienen afzonderlijk aan 

de gemeente te worden voorgelegd.  
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

De Nota Ruimte is per 1 januari 2012 vervangen door de Structuurvisie Infra-

structuur en Ruimte (SVIR). Provincies en gemeentes krijgen in door de SVIR 

meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Provincies en 

gemeenten zijn volgens het Rijk beter op de hoogte van de situatie in de regio 

en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij 

beter afwegen wat er met een gebied moet gebeuren. 

 

Het Rijk richt zich op drie doelen: Nederland concurrerend, bereikbaar en 

leefbaar maken. Om die doelen te bereiken, zijn nationale belangen benoemd. 

Dat zijn onder meer: 

- het vestigingsklimaat; 

- de hoofdnetwerken voor energie; 

- het vervoer van personen en goederen; 

- waterveiligheid; 

- natuur en milieukwaliteit; 

- bescherming van het nationale werelderfgoed (zoals de Waddenzee en 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

 

Deze nationale belangen zijn concreet uitgewerkt voor de regio’s Noordwest 

Nederland, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant-Limburg, Oost-

Nederland, Utrecht, Noord-Nederland en de Noordzee. 

 

Het plangebied valt niet onder de werkingssfeer van de SVIR. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

O m g ev i n g s v i s i e  D r en t h e  

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 het nieuwe omgevingsplan vastge-

steld: de Omgevingsvisie Drenthe. De Omgevingsvisie is het strategische kader 

voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 

2020. De provincie heeft de Omgevingsvisie (deels) doorvertaald naar een ver-

ordening voor zover het planologisch relevante aspecten betreft. De Omge-

vingsverordening is op 9 maart 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. 

 

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

aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woon-

BELEID 
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vraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van provinciaal be-

lang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus 

uit in de gemeentelijke structuurvisie of het woonplan. Zij houden daarbij 

rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan 

verschillende woonmilieus. 

 

Ten aanzien van zorgvuldig ruimtegebruik, geeft de provincie aan dat inbrei-

ding boven uitbreiding gaat. De SER-ladder wordt daarbij als denkmodel ge-

bruikt. Het model stelt onder meer dat extra ruimte voor wonen en werken 

zoveel mogelijk moet worden gezocht in of aansluitend aan bestaand bebouwd 

gebied en gebundeld rond de nationale en regionale infrastructuur en de open-

baar vervoervoorzieningen. 

 

Het plan zorgt ervoor dat een kavel, gelegen tussen bestaande bebouwing, kan 

worden bebouwd. In de huidige situatie wordt de kavel niet gebruikt en daar-

mee kan worden gesproken van een inbreiding. Het plan is niet in strijd met 

het provinciaal beleid.  

3 . 3   

R e g i o  G r o n i n g e n - A s s e n  

De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op 

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen 

weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het Noorden op het gebied 

van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbin-

dingen en cultuur. In 2013 heeft de stuurgroep van de Regio Groningen - Assen 

de Actualisatie Regiovisie “Veranderende context, blijvend perspectief” vast-

gesteld. 

De 12 gemeenten en de twee provincies in de regio Groningen-Assen werken 

gezamenlijk aan de voorbereidingen van een regionale woonvisie. In de visie 

wordt de woningbouwprogrammering binnen de gehele regio op elkaar afge-

stemd. Het is de bedoeling dat de regionale woonvisie in de loop van 2011 

gereed is. 

3 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

S t r u c t u u r p l a n  

De gemeente Tynaarlo heeft een structuurplan voor haar grondgebied opge-

steld (vastgesteld op 10 oktober 2006). Het structuurplan is kaderstellend en 

initiërend voor het ruimtelijke beleid. Tevens dient het als communicatiemid-

del richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling. 

 

In het structuurplan staat aangegeven dat de uitbreidingsbehoefte voor de ge-

meente Tynaarlo circa 1.000 woningen bedraagt. De regiovisie geeft weer dat 

AFWEGING 
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de gemeente een uitbreidingscapaciteit van 1.600 woningen heeft (exclusief 

plan Ter Borch van 1.250 woningen). Voor de gemeente betekent dit een mo-

gelijkheid om 600 woningen extra te realiseren in 15 jaar. Primair wil zij de 

woningen bouwen voor gezinnen met kinderen hetgeen inhoudt: grondgebon-

den woningen met tuin. Hierdoor wordt de krimp van de bevolkingsgroei min-

der en wordt de bevolkingspiramide evenwichtiger. Dit is goed voor de leef-

baarheid en levendigheid in de kernen. 

 

De kern Eelde aangemerkt als een stadsrecreatief dorp, gericht op water en 

bos. Typerend voor de dubbelkern is de sterke verwevenheid met de landgoe-

deren. Deze verweving kan worden verstevigd door het versterken van de 

groenstructuur in het dorp, een betere aansluiting op het groen in het buiten-

gebied en een betere verankering van het dorp in het landschap. Daarnaast 

worden de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van onder meer 

deze landgoederen uitdrukkelijk ingezet als drager van ruimtelijke ontwikke-

lingen. 

 

S t r u c t u u r v i s i e  W o n en  

In augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 

2013 vastgesteld. Hierin wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente 

Tynaarlo tot 2020. Het woonplan is dan ook onze inzet voor regionale samen-

werking, zowel binnen de regio Groningen-Assen als met de buurgemeenten in 

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

worden regionale bouwprojecten, zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch 

in Eelderwolde, gefaciliteerd. De ambitie van deze structuurvisie wonen is om 

op basis van een goede marktanalyse de bestaande speerpunten van beleid te 

vertalen naar de huidige marktsituatie. Gestuurd wordt op het tot stand bren-

gen van een evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die: 

- tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking; 

- goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor 

een zo gemêleerd mogelijke bevolkingssamenstelling in dorpen en wij-

ken; 

- bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en 

dorpscentra met voorzieningen; 

- bijdraagt tot een duurzame samenleving. 

 

Met betrekking tot de kern Eelde/Paterswolde volgt uit de structuurvisie dat er 

een eigen woningbehoefte is van circa 45 woningen. Naast de eigen behoefte is 

er een taak voor opvang van de woningbehoefte in omliggende kleine kernen 

met circa 60 woningen. De eigen vraag betreft per saldo vooral huur- en koop-

appartementen en een beperkt mate vrijstaande koop. Door de toenemende 

vergrijzing zal er naar verwachting sprake zijn van een groot natuurlijk wo-

ningaanbod, dat de behoefte aan koopwoningen grotendeels dekt. In beginsel 

zal in de totale woningbehoefte met de in ontwikkeling zijnde locaties (Groote 

Veen en Centrumplan Eelde) grotendeels worden voorzien. Voor het overige 

wordt voor de komende periode in de kern Eelde/Paterswolde verder geen 

substantiële nieuwbouw en toename van het aantal woningen voorzien. 
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Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het terugbrengen van een bouwmoge-

lijkheid voor de realisatie van één vrijstaande woning. Bij het vaststellen van 

het vigerende bestemmingsplan Eelde-Paterswolde kern is dit bouwrecht ten 

onrechte niet herkend als bestaande situatie en daardoor abusievelijk ge-

schrapt. Daarbij zijn wij zijn van mening dat de beoogde toevoeging van deze 

enkele woning ten opzichte van het bestaande aantal woningen in de kern 

Eelde/Paterswolde als zeer beperkt moet worden beschouwd. De bestaande 

woningvoorraad in Eelde/Paterswolde bedraagt namelijk ca. 4600 woningen. 

Hiervan zijn ca. 1200 vrijstaande koopwoningen en ca. 2150 overige typen 

koopwoningen. 

 

Op basis van het voorgaande zijn dan ook geen onevenwichtigheden op de 

lokale woningmarkt te verwachten. Ook in relatie tot de uitvoerbaarheid van 

dit bestemmingsplan worden door de gemeente geen problemen voorzien. 

 

In mei 2008 is het Waterplan van de gemeente Tynaarlo opgesteld. In dit plan 

formuleert de gemeente Tynaarlo onder meer haar integraal beleid op het 

gebied van water en bijbehorende ambities. 

Het waterplan maakt onderscheid in verschillende thema's, waar voor elk the-

ma ambities zijn opgesteld. Het plangebied valt onder het thema wonen en 

werken. De ambities voor het thema wonen en werken luiden: 

- stedelijk water(systeem) duurzaam inrichten; 

- schoon hemelwater afkoppelen; 

- waterkansenkaart gebruiken ten behoeve van waterhuishoudkundige 

randvoorwaarden; 

- niet afwentelen door toepassen van de tritsen vasthouden, bergen en 

afvoeren en schoonhouden, scheiden en zuiveren; 

- de gezamenlijke opstellers van het waterplan communiceren samen over 

water richting de burgers; 

- het zuinig omgaan met drinkwater wordt gestimuleerd. 

 

L an d s c h a p so n t w i kk e l i n g s p l an  

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de structuurvisie landschapsontwikke-

lingsplan (LOP) op 8 december 2009 vastgesteld. Het LOP scherpt de ambities 

uit het structuurplan (aan en doet uitspraken over hoe verschillende locaties 

met behoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe landschappelijke kwali-

teiten vorm krijgen. Beleidsvoornemens in de ruimtelijke omgeving worden in 

het vervolg aan het LOP getoetst. 

 

Het LOP is de integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van Ty-

naarlo voor de komende 10 jaar en heeft een meervoudige doelstelling: 

- Samenhang in beleid en plannen door visie; Het LOP is als beleidskader 

de centrale spil voor het stroomlijnen van het beleid, plannen en ideeën 

op het gebied van landschap. 

- ‘Moederplan' voor beheer en uitvoering; Het LOP biedt als uitvoerings-

kader de basis voor een consistente doorwerking van het gemeentelijke 

landschap- en natuurbeleid naar uitvoering en beheer. 

WATERPLAN 
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- Constructieve sturing; Voor het optimaal vervullen van de gemeentelijke 

regierol zijn de hoofdlijnen voor sturing in een operationeel beoorde-

lingskader vastgesteld. 

- Inspireren en verleiden; Het LOP is niet alleen een beleidsinstrumenta-

rium. Als inspiratiebron moet het partijen (bewoners, ontwikkelaars, 

ondernemers, Landbouw, bestuurders, natuurbeschermers etc.) ook in-

spireren en verleiden om op een andere manier naar de omgeving te 

kijken en hier op een respectvolle manier mee om te willen gaan. 

Het LOP heeft de status van structuurvisie (conform de Wet ruimtelijke orde-

ning). Het landschapsbeleid is hierdoor stevige verankerd ten opzichte van 

andere beleidsvelden. Dit draagt bij tot integraliteit van beleid. Daarnaast 

wordt uitvoering van het beleid hiermee geborgd. 

 

M i l i eu b e l e i d s p l an  

Op 11 februari 2008 is het nieuwe Milieubeleidsplan van de gemeente Ty-

naarlo in werking getreden. Dit plan verwoordt onder meer de speerpunten en 

ambities van de gemeente op het gebied van milieu. Ook bevat het plan een 

overzicht van milieudoelen, uitgewerkt in concrete acties en projecten die de 

komende jaren hun beslag krijgen. 

 

Het milieubeleidsplan maakt onderscheid in verschillende gebiedstypen met 

elk verschillende doelen. Het plangebied valt binnen het gebiedstype 'bebouw-

de omgeving'. Over nieuwbouwplannen wordt gezegd dat deze moeten worden 

gerealiseerd in een omgeving waarin de oorspronkelijke structuur van land-

schap, water en natuur nog zichtbaar is. Per locatie wordt deze ambitie ge-

concretiseerd. Voor nieuwbouw in deze gebieden is de volgende ambitie met 

bijbehorende doelstellingen opgesteld: 

- behoud en waar mogelijk versterking van de (milieu)omgevingskwaliteit 

van de nieuwe bebouwde omgeving; 

- passende milieu(omgevings)kwaliteit per deelgebied; 

- behoud van een schone, gezonde en veilige woonomgeving; 

- bijdragen aan verbetering luchtkwaliteit; 

- verbetering bodemkwaliteit; 

- schoon en gezond water; 

- risicosituatie opslag en transport gevaarlijke stoffen in beeld en veilig-

heid gewaarborgd; 

- verbetering energieprestatie en binnenklimaat scholen, openbare ge-

bouwen en gemeentelijke gebouwen; 

- duurzame inrichting van (nieuw)bouwlocaties. 
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4 4  O n d e r z o e k e n  

4 . 1   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een woning. 

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als zogenaamd geluidsgevoelige 

gebouw. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing aan de Wet geluid-

hinder nodig is.  

 

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

met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aange-

duid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die 

aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden 

genomen 200 m. In geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing 

binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

Voor het plangebied is in dit verband de geluidzone van de Burgemeester 

Legroweg relevant. Op deze weg geldt ter plaatse een maximumsnelheid van 

50 km/uur. De weg betreft een tweestrooksweg gelegen binnen de bebouwde 

kom. De voorgenomen woningbouw ligt binnen de zone van deze weg.  

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en 

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige 

objecten binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 

48 dB (Wgh 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelij-

ke betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen (artikel 77 van de Wet ge-

luidhinder). Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te 

boven gaat, kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een ho-

gere waarde vaststellen tot maximaal 63 dB (art. 83 van de Wgh.) 

 

Bij de berekeningen van de geluidsbelasting vanwege de Burgemeester Legro-

weg is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de gemeente Tynaarlo. De 

verwachting is dat in 2024 de verkeersintensiteit ongeveer 4.900 mvt/etmaal 

bedraagt. Eén en ander is in onderstaande tabel opgenomen. 

 

Verkeersgegevens Burgemeester Legroweg 

Weg Wegdek- Etm. int 2024 periode uur % verdeling % 

     lv mv zv 

Burg. Legroweg DAB 4.904 dag 6,86 88,28 8,28 3,44 

   avond 3,49 87.79 8.62 3,59 

   nacht 0,46 87.23 9.02 3,75 

WET GELUIDHINDER 

ZONES 

NORMEN WEGVERKEER 

INTENSITEITEN 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II. Op grond 

van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de geluids-

belasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de geluids-

belasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen 

of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van 

lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 

b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 

en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 

113 van de Wet geluidhinder. 

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele 

gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken. 

 

In de berekeningen is op grond van het bovenstaande, 5 dB van de reken-

resultaten afgetrokken. De berekeningen zijn uitgevoerd op hoogtes gekoppeld 

aan het op basis van het ontwerp te realiseren bouwhoogte.  

 

Daarom is een berekening uitgevoerd met waarneempunten waarbij de gren-

zen van het bouwvlak als gevel zijn aangehouden met een waarneem-hoogte 

van respectievelijk 1,5 en 4,5 hoogte. De resultaten van deze berekeningen 

zijn opgenomen in onderstaande tabel en afbeelding. In de bijlagen zijn de 

volledige berekeningen opgenomen. 

 

 
W a a r n e e m p u n t e n  

 

BEREKENINGEN 
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Geluidbelasting waarneempunten in dB 

 waarneempunt 1e bouwlaag 2e bouwlaag 

1 west 46 48 

2 oost 1 50 51 

3 oost 2 50 51 

4 oost 3 50 51 

5 zuid 46 48 

 

De geprojecteerde woning voldoet vanwege de Burgemeester Legroweg niet 

aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding van de 

voorkeurs-grenswaarde vanwege deze weg bedraagt afgerond maximaal 3 dB. 

Hiervoor is een hogere waarde bij het College van Burgemeester en Wethou-

ders van de gemeente Tynaarlo aangevraagd. De motivatie daarvan is opgeno-

men in de bijlagen. De hogere waarde is verkregen bij besluit op 13 januari 

2015.  

Daarbij zijn mogelijk geluidsisolerende maatregelen aan de gevels van de be-

treffende woning nodig, teneinde te voldoen aan de maximale binnenwaarde 

van 33 dB. Dit wordt bij de beoordeling van het bouwplan getoetst. 

4 . 2   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het NSL. Het NSL is op  

1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename 

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

beschouwd.  

 

CONCLUSIE 



 

247.00.07.45.00.toe - Bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde - 

13 januari 2015 
 

26 

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 1 woning. Op basis van 

de CROW-publicatie nummer 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden' 

(oktober 2007) mag worden uitgegaan van een ritproductie van zeven ritten 

per woning. Dit betekent op de omliggende wegen een maximale toename van 

7 mvt/etmaal.  

 

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen heb-

ben op de luchtkwaliteit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer in samenwerking met InfoMil een specifieke reken-

tool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 

0,4  µg/m³ NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden 

beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan 

derhalve achterwege blijven. 

4 . 3   

B o d e m  

Ter plaatse van het plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(MUG, rapportnummer 51083111, d.d. 2 november 2011). Het bodemonderzoek 

is als bijlage opgenomen. Hieronder zijn de conclusies beknopt weergegeven. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de boven- en ondergrond geen ver-

ontreiniging is aangetroffen.  

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium en koper 

aangetroffen. Aangezien in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten 

aan barium en koper is aangetroffen, zijn de in het grondwater gemeten con-

centraties niet als vervuiling via het maaiveld in de bodem terechtgekomen. 

Aangenomen wordt dat sprake is van door natuurlijke (bodem)processen ver-

oorzaakte hogere concentraties, waarbij van een geval van ernstige bodemver-

ontreiniging geen sprake is. Een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Om milieuhygiënische redenen zijn er geen bezwaren tegen het planvoorne-

men. 

4 . 4   

W a t e r p a r a g r a a f  

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst ‘Waterbeleid 21e eeuw’, 

moeten decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf opnemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat 

CONCLUSIE 
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voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig informe-

ren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het Waterschap Hunze en Aa's is middels de online watertoets op de hoogte 

gebracht van het voornemen. Daaruit blijkt dat rekening moet worden gehou-

den met de volgende aspecten. 

Uitgegaan wordt van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en daar-

mee het watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater wordt geschei-

den opgevangen, zo mogelijk vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan 

afgevoerd naar het watersysteem. Bij nieuwbouw/herbouw wordt tegenwoor-

dig de hemelwaterafvoer niet gekoppeld aan de riolering. Het infiltreren van 

hemelwater in de bodem heeft de voorkeur, wanneer dit niet mogelijk is, kan 

het naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierbij dient er voldoende 

waterbergende capaciteit te zijn.  

 

Bij het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel wordt geadviseerd verschil-

lende kleuren buizen (bijvoorbeeld bruine en grijze) te gebruiken. Hiermee 

wordt de kans op foutieve aansluitingen verkleind. Goede informatie aan de 

eigenaren over het aangelegde afvoersysteem op het perceel is van belang. 

 

Bij een bouwplan moet worden voorkomen dat er grond- en/of oppervlaktewa-

teroverlast ontstaat. Ook als er geen wateroverlast bekend is, zal er in het 

nieuwe plan rekening moeten worden gehouden met de klimaatveranderingen. 

Voor nieuwe plangebieden kunnen daarom ook afwijkende situaties ontstaan 

die wel tot wateroverlast kunnen leiden. Voorkomen dat er grond- en/of op-

pervlaktewateroverlast ontstaat is beter dan later alsnog aanpassingen of in-

spanningen te moeten uitvoeren. 

 

W a t er o v er l a s t n o r m en :  

- Bebouw gebied intensief
1
 (1x in de 1.000 jaar) Peil niet hoger dan 

0,50 m onder laagste gronden; 

- Bebouw gebied gemiddeld
2
 (1x in de 100 jaar) Peil niet hoger dan 

0,30 m onder laagste gronden. 

 

Bij het gebruik van deze normen dient echter te worden opgemerkt dat in 

bebouwd gebied functies voor kunnen komen waar een hoger maximum peil 

toelaatbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan ingerichte groenstroken met 

een waterbergingsfunctie of groen- en/of natuurelementen die periodiek mo-

gen inunderen.  

 

                                                   
1 Intensief bebouwd gebied: meer dan 40 woningen per ha. 
2 Gemiddeld bebouwd gebied: tussen de 15 en de 40 woningen per ha. 

RIOLERING 

WATEROVERLAST 
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Het is dan ook zaak in bebouwde gebieden functies toe te kennen en waarbij 

na overleg met de gemeente kan worden afgeweken van vorenstaande normen. 

Om te toetsen of het watersysteem aan de normering voldoet, dient op basis 

van een maatgevende zomerbui en een maatgevende winterbui te worden 

bepaald met welke overschrijdingsfrequentie het maximum peil wordt over-

schreden. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met toekomstige 

verandering als bodemdaling die niet worden gecompenseerd door peilaanpas-

singen. 

 

G r o n d g e b r u i k  o n t w a te r i n g s e i s en :  

Voor woningen is de ontwateringsdiepte afhankelijk van het woningtype. Voor 

woningen met een niet waterdichte kruipruimte geldt in het algemeen een 

ontwateringsdiepte van 0,20 m beneden de kruipruimtevloer, dat wil zeggen 

0,70 m beneden het maaiveld. Het verdient aanbeveling om op de kruipruim-

tevloer een laagje grof, leemarm zand aan te brengen om capillaire verzadi-

ging tegen te gaan. In gebieden waar de ontwateringsdiepte als eis niet 

gehaald wordt, dienen huizen zonder kruipruimte worden gebouwd of het ter-

rein te worden opgehoogd. 

 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het niet noodza-

kelijk het waterschap verder te betrekken, als er met de uitgangspunten reke-

ning zal worden gehouden tijdens de verdere uitwerking van het plan. Bij 

eventuele aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot 

waterhuishoudkundige inrichting, dient het waterschap nader te worden geïn-

formeerd. 

4 . 5   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich 

verplicht om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met 

het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeo-

logische waarden. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische 

vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is 

om deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. 

 

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. 

Op de archeologische beleidskaart is het plangebied aangeduid als een gebeid 

met een lage archeologische verwachting. Dit houdt in dat geen archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is.  

 

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de land-

schappen, tradities en de verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de 

gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische belangen mee te wegen in 

ruimtelijke vraagstukken. 

 

ARCHEOLOGIE 

CULTUURHISTORIE 
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De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de ontwerp- 

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 opgesteld. Het doel van deze visie is 

het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het waarborgen 

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

centrale boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristie-

ken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische gelaagdheid in 

acht nemen. 

 

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het plangebied aangeduid als 

“lage waarde”. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar een ster-

ke verbetering van ruimtelijke kwaliteit.  

 

Onderhavig plan past in de bebouwingsstructuur van de Burgemeester Legro-

weg en draagt op deze wijze bij aan de ruimtelijke kwaliteit. 

 

4 . 6   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden in het plangebied uitgevoerd. Tevens is 

gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. 

Het plangebied is daartoe op 7 september 2011 bezocht door de heer E.J. Slot, 

ecoloog van BügelHajema Adviseurs.  

 

Het plangebied betreft een braakliggende kavel tussen twee woningen. Het 

plangebied is grotendeels verruigd met braamstruweel, wilgenroosje, akker-

winde en jonge bomen als zachte berk, gewone esdoorn en lijsterbes. Een deel 

van de bomen was ten tijde van het veldbezoek omgezaagd. Opvallend is de 

aanwezigheid van enkele perkplanten, zoals buxus en cotoneaster. Op het 

meest noordelijke deel wordt een klein deel gebruikt voor het verbouwen van 

aardappels, sperziebonen en chrysanten. Langs het plangebied ligt een fiets-

pad en de Burgemeester J.G. Legroweg. Langs dit fietspad ligt een singel be-

staande uit zwarte elzen. Ter hoogte van het plangebied staan vier zwarte 

elzen. 

TERREINOMSTANDIGHEDEN 
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H e t  p l a n g e b i e d  v a n a f  d e  B u r g e m e e s t e r  J . G .  L e g r o w e g  o p  7  s e p t e m -

b e r  2 0 1 1  

 

S o o r t en b es c h er m i n g  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soor-

ten worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoor-

ten'. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermings-

niveau van planten- en diersoorten (licht beschermd, middelzwaar beschermd 

en streng beschermd). De inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend 

beschermingsregime (vallen zowel onder het middelzware als het strenge be-

schermingsregime). 

 

Uit de informatie op de website van Het Natuurloket
3
 (km-hokken 233-573, 

d.d. 14 september 2011) blijkt dat de omgeving van het plangebied over het 

algemeen niet tot slecht is onderzocht op de aanwezigheid van planten- en 

diersoorten. In de betreffende kilometerhokken zijn toch drie licht bescherm-

de vaatplanten, acht licht beschermde en zeven middelzwaar of streng be-

schermde zoogdiersoorten, vijf licht beschermde amfibieën en 60 beschermde 

vogelsoorten waargenomen. 

 

Op basis van het veldbezoek blijkt dat het plangebied een beperkte natuur-

waarde heeft. Op het voedselrijke en verruigde terrein zij mede door het 

                                                   
3
 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het voormalige Ministerie van 

Economische zaken, landbouw en innovatie en de organisaties binnen de VOFF 

(www.natuurloket.nl). 

FLORA- EN FAUNAWET 

INVENTARISATIE 
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overwoekeren van braamstruweel en andere snelgroeiende soorten geen be-

schermde vaatplanten te verwachten. De waargenomen middelzwaar en streng 

beschermde zoogdieren hebben grotendeels betrekking op vleermuizen. Door 

het ontbreken van bebouwing en geschikte bomen zijn in het plangebied geen 

verblijfplaatsen te verwachten. De bebouwing in de omgeving is wel geschikt 

als verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied vormt naar verwachting 

een klein onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen (alle vleermui-

zensoorten zijn streng beschermd). 

De in de omgeving bekende middelzwaar beschermde eekhoorn en steenmarter 

kunnen incidenteel in het plangebied voorkomen. Het plangebied vormt echter 

geen essentieel onderdeel van het foerageergebied van deze soorten.  

 

Enkel algemene urbane vogelsoorten, zoals merel, roodborst, winterkoning en 

heggenmus (alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd) zullen in het 

opgaand groen tot broeden komen. Verblijfplaatsen van vogels die gebruikma-

ken van een vaste verblijfplaats worden niet in of direct rond het plangebied 

verwacht.  

Verder kunnen in het plangebied algemene soorten, zoals bosmuis, huisspits-

muis, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander (allen licht be-

schermd) worden verwacht. 

 

Door de bouw van een woning kunnen in het plangebied op den duur verblijf-

plaatsen voor vleermuizen ontstaan. Door het aanbrengen van tuinbeplanting 

zal het plangebied naar verwachting een geschikt onderdeel van het foera-

geergebied van vleermuizen blijven. 

Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, kunnen 

nesten van broedvogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels 

(indien nog in functie) te vernietigen of te verstoren. Om een verbodsovertre-

ding te voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden 

rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels. De Flora- 

en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van 

belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

vogels geldt echter dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli 

loopt.  

 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen tot slot verblijfplaatsen van enkele 

licht beschermde soorten worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen hierbij 

enkele exemplaren worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten 

worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling 

bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te 

worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Flora- 

en faunawet. 

EFFECTEN 
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G e b i e d s b e s ch er m i n g  

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  1 9 9 8  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.  

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, staats- en beschermde natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is als beleidsdoel opge-

nomen in de Nota Ruimte en in de Nota Ruimte en de Omgevingsvisie Drenthe 

2010. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-

gebied dat is gelegen op een afstand van ongeveer 4 km.  

Het plangebied grenst niet aan en maakt geen onderdeel uit van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur. De dichtstbijzijnde gebieden die onderdeel uitmaken 

van de Ecologische Hoofdstructuur zijn de landgoederen Vosbergen op een 

afstand van 400 m ten oosten van het plangebied en de Braak op 450 m ten 

noorden van het plangebied. Het plangebied ligt midden in de bebouwde kom 

en heeft geen belangrijke ecologische relaties met gebieden uit de Ecologische 

Hoofdstructuur. 

 

Deze beschermde gebieden liggen, gezien de aard van de ingrepen, op een 

voldoende afstand van het plangebied of ecologische relaties zijn afwezig. Er 

zijn geen negatieve effecten als gevolg van de ontwikkelingen te verwachten. 

Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbe-

schermingswet 1998 nodig. De voorgenomen activiteit is ook niet in strijd met 

het 'nee, tenzij'-beleid uit de Nota Ruimte en de uitwerking daarvan in de Nota 

Ruimte en de Omgevingsvisie Drenthe 2010. 

 

C o n c l u s i e  

 

Uit het natuurwaardenonderzoek komt naar voren dat voor het betreffende 

plan op voorhand geen ontheffing van de Flora- en faunawet of een vergunning 

op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. Het plan is wat betreft 

natuurwaarden niet in strijd met de Nota Ruimte en de Omgevingsvisie Dren-

the 2010. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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Het plan is wat betreft de natuurwet en -regelgeving uitvoerbaar. 

4 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

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

ling externe veiligheid inrichtingen van kracht geworden. In het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrek-

king tot inrichtingen met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  

 

Het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mili-

eubeheer heeft het externe veiligheidsbeleid rondom aardgasleidingen (het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen, Bevb) vernieuwd. Deze nieuwe wetge-

ving en de bijbehorende nieuwe afstanden (voor het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico) vormen het nieuwe afwegingskader voor plannen in de omge-

ving van risicovolle buisleidingen. 

 

Het Rijk is op dit moment bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving rond 

transportroutes: het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Deze 

wetgeving gaat de huidige Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stof-

fen vervangen en treedt naar verwachting in 2012 in werking. 

 

Uit de risicokaart Drenthe blijkt dat in de omgeving geen risicovolle inrichtin-

gen of buisleidingen aanwezig zijn. Eveneens liggen er in de nabijheid geen 

wegen (spoorwegen/waterwegen/autowegen) waarover transport van gevaar-

lijke stoffen plaatsvindt. 

4 . 8   

M i l i e u z o n e r i n g  

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bedrijven welke in ver-

band met milieuzonering een belemmering kunnen vormen voor het plan. 

4 . 9   

M . e . r . - b e o o r d e l i n g  

In het Besluit m.e.r. onder 11.2 in de D-lijst staat dat een m.e.r-beoordeling 

moet plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

- een oppervlakte van 100 ha of meer, 

- een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m
2
 of meer. 

 

Zoals blijkt uit de planbeschrijving in hoofdstuk 2 is de realisatie van 1 woning 

in de bebouwde kom qua aard, omvang en ligging niet gelijk te stellen aan de 
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betreffende activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Maar sinds de wijzi-

ging van het Besluit op 1 april 2011 is een beoordeling van een activiteit die op 

de D lijst voorkomt noodzakelijk, ook al ligt de omvang van de activiteit (ver ) 

onder de drempelwaarde.  

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen 

op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets (vormvrije 

m.e.r. beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen worden uitgesloten. Deze zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling 

kan tot twee conclusies leiden: 

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. 

(-beoordeling) noodzakelijk; 

- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er 

moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden geko-

zen voor m.e.r. 

 

In bijlage III van de EU richtlijn m.e.r. staan de criteria genoemd waarna geke-

ken moet worden bij de beoordeling. In dit geval is gekeken naar deze Europe-

se criteria.  

De resultaten van de onderzoeken zoals deze zijn samengevat in dit hoofdstuk 

Onderzoeken laten zien dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor de 

omgeving en het milieu. Beschermde gebieden liggen op voldoende afstand van 

het plangebied en zijn hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. 

De locatie en de omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er 

een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten, de activiteit 

leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en heeft een gering 

ruimtebeslag. Gezien de aard van de ingrepen zijn geen negatieve effecten te 

verwachten.  

Op grond hiervan is het verrichten van een (nadere vormvrije) m.e.r.-

beoordeling verder niet noodzakelijk. 
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5 5  J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

5 . 1   

A l g e m e e n  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van 

de verbeelding en de regels. 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de regeling voor de opzet en de in-

houd van een bestemmingsplan. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 

deze regeling verder uitgewerkt. 

 

Het bestemmingsplan bestaat uit: 

a. een verbeelding van het bestemmingsplangebied waarin alle bestem-

mingen van de gronden worden aangewezen; 

b. de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per 

bestemming het doel wordt of de doeleinden worden genoemd. 

Bij het bestemmingsplan hoort een toelichting. 

 

De regels van het voorliggende bestemmingsplan sluiten aan bij de Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012, versie 1.3.1 (SVBP 2012). Met deze 

standaard worden de regels en de verbeelding zodanig opgebouwd en ingericht 

dat bestemmingsplannen goed met elkaar kunnen worden vergeleken. De ter-

minologie van de regels in het voorliggende bestemmingsplan is in overeen-

stemming gebracht met de terminologie die in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo, inwerkingtreding sinds 1 oktober 2010) wordt gehan-

teerd. 

 

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elek-

tronische weg vastgelegd. Vanaf 1 januari 2010 wordt het bestemmingsplan 

ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een verbeelding van het bestem-

mingsplan op papier. Als de digitale en papieren verbeelding tot interpretatie-

verschillen leiden, is de digitale verbeelding beslissend.  

5 . 2   

B e s t e m m i n g  

De in dit bestemmingsplan voorkomende bestemming en bijbehorende regels 

zullen in deze paragraaf nader worden toegelicht. 
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De bouwregels zijn afgestemd op hetgeen in het bestemmingsplan Eelde-

Paterswolde Kern is toegestaan voor de bestemming Woongebied. Deze be-

stemming is ook van toepassing op de omliggende percelen. 

 

W o o n g eb i e d  

Binnen de bestemming is het toegestaan gebouwen ten behoeve van wonen te 

realiseren. Binnen deze bestemming mag één vrijstaande woning worden ge-

bouwd. Binnen de woonfunctie zijn aan huis verbonden beroepen toegelaten 

voorzover de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd. Als voor-

waarden geldt onder andere dat de aan huis verbonden activiteiten uitsluitend 

inpandig mogen worden verricht, maximaal 30% van de vergunde oppervlakte 

van hoofd- en bijgebouwen mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden 

activiteiten met een maximum van 45 m² en dat deze activiteiten in een afge-

bakend/helder herkenbaar deel van de hoofd- en/of bijgebouw moeten wor-

den uitgeoefend. Degene die het aan huis verbonden beroep uitoefent, dient 

ook bewoner van de woning dient te zijn.  

Het gebruik mag voorts geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren, 

dan wel mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omringende 

woonomgeving. Voor aan huis verbonden bedrijven is een afwijkingsbevoegd-

heid opgenomen. Het maximale ruimtebeslag is gelijk aan de regeling voor aan 

huis verbonden beroepen. Onder de bestemming vallen ook de functies groen- 

en speelvoorzieningen. 

In de bouwregels zijn objectieve regels gesteld met betrekking tot de plaats en 

de afmetingen van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. In de 

bouwregels worden de goot- en bouwhoogte en de dakhelling voorgeschreven. 
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6 6  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Omdat dit bestemmingsplan wordt opgesteld om het bij vaststelling van het 

bestemmingsplan Eelde-Paterswolde Kern abusievelijk schrappen van een 

bouwmogelijkheid op dit perceel te corrigeren, zullen alle kosten die gepaard 

gaan met de planologische procedure door de gemeente worden gedragen.  

Ook zal de gemeente kosten die voortvloeit uit eventuele planschade voor zijn 

rekening nemen. Alle kosten die gepaard gaan met de uitvoering komen voor 

rekening van de eigenaar/ontwikkelaar van het perceel. 
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7 7  I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 8 juni 2012 gedurende 

zes weken ter inzage gelegen. Daarnaast zijn het voorontwerpbestemmings-

plan en het bouwplan ter uitvoering van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelij-

ke ordening (Bro) aan diverse overleginstanties toegezonden.  

 

Er zijn geen inspraakreacties ingediend. De binnengekomen reacties uit het 

vooroverleg zijn hierna samengevat . De reacties zijn als bijlage aan dit plan 

toegevoegd. 

 

P r o v i n c i e  D r e n th e  

De provincie geeft aan dat er geen provinciaal belangen met het plan gemoeid 

zijn. 

 

G e m ee n t e l i j k e  r e a c t i e  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

G a s u n i e  

Het plangebied ligt buiten de 1%-letaliteitsgrens van de dichtst bij gelegen 

leiding. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de planont-

wikkeling. 

 

G e m ee n t e l i j k e  r e a c t i e  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 



B i j l a g e n  

1. Ruimtelijke randvoorwaarden 

2. Verkennend bodemonderzoek 

3. Rekenbladen akoestisch onderzoek 

4. Motivatie hogere grenswaarden 

5. Overlegreacties 

6. Zienswijzen 



1 .  R u i m t e l i j k e  r a n d v o o r w aa r d en  



Ruimtelijke randvoorwaarden Burgemeester Legroweg 3, Paterswolde 

Afdeling OBT- team Planontwikkeling 1 

Versie 1 
Datum: 15 september 2011 
_________________________________________________________________________________ 

Inleiding 
Tussen de percelen Burgemeester Legroweg 1 en 5 dient de bouw van een woning mogelijk te 
worden gemaakt. De ruimtelijke kwaliteit voor deze locatie is meer dan gemiddeld. De nieuwe woning 
moet ruimtelijk worden ingepast. Dit betekent dat de gemeente stedenbouwkundige en 
architectonische voorwaarden stelt aan de nieuw te bouwen woning. Deze voorwaarden worden in 
voorliggende memo beschreven en zijn voorzien van diverse afbeeldingen. Deze memo volgt de 
welstandssystematiek.   
_________________________________________________________________________________ 

Historie 
De Burgemeester Legroweg is in de 
jaren 30 aangelegd. Het is de 
doorgaande verbinding naar de stad 
Groningen.  
 
De bebouwing is na de 2

e
 

wereldoorlog ontstaan. Dit is af te 
lezen aan de aanwezige 
woningtypologie.     

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Ligging  
Het perceel is gelegen aan de Burgemeester Legroweg. Een doorgaande verbinding van Eelde naar 
Paterswolde.   
 
Op het perceel bevinden zich opgaande bomen en 
struiken.  Een kapvergunning conform voorschriften 
en eisen gemeente Tynaarlo, afdeling 
Gemeentewerken.     
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Massa en vorm 
De omliggende woningen ten noorden en ten zuiden van het Paardepad/Oranjelaan hebben een 
afwijkende architectuur. Het gaat om woningen met 2 lagen en een kap en woningen met 1 laag en 
platdak.  
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NOORD 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
ZUID 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De te bouwen woning heeft een rechthoekige grondvorm of is samengesteld uit rechthoekige 
grondvormen.  
 
Gezien de ligging van het perceel ten noorden van het Paardepad/Oranjelaan, bestaat de nieuw te 
bouwen woning uit 2 lagen met een kap.  
 
Wat betreft goot- en bouwhoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing op het bouwperceel uitsluitend de 
bestaande verschijningsvorm van bebouwing in de omgeving toepassen.     
 
De dakhelling dient niet minder dan 30°en niet meer dan 60° te bedragen. 

__________________________________________________________________________ 

Gevelindeling 
Een eenvoudige gevelopbouw. Vormgeving is in overeenstemming met het materiaalgebruik en 
typologie.  
_________________________________________________________________________________ 

Materiaal, detaillering en kleurgebruik  
De materialisering is niet vrij. Uitgangspunt is dat het in  
overeenstemming moet zijn met de omgeving en passend  
bij de gekozen vormgeving.  
 
Toepassing van geel/bruine gevelsteen heeft de 
voorkeur.  
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Gebruik van opvallende en glimmende materialen wordt uitgesloten. Te denken valt aan stucwerk; 
geverfd, houtwerk of een combinatie van deze materialen in de juiste verhoudingen.  
Dakpannen hebben een donkere kleur, voorkeur voor zwart en zijn mat.       
 
Detaillering is eenvoudig en passend bij het materiaalgebruik. Bijvoorbeeld mogelijk in de vorm van 
erkers, schoorstenen, e.d. gerealiseerd met afwijkende materialen in passende kleurstelling.   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Rooilijn 
De rooilijn valt samen met de grens (rood) van het 
bouwvlak woongebied binnen het bestemmingsplan. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting (blauw) van het perceel is vanaf de zijde van 
de Burgemeester Legroweg.  
 
Een uitweg-/inritvergunning conform voorschriften en eisen 
gemeente Tynaarlo, afdeling Gemeentewerken.     
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Terreininrichting en erfafscheiding 
Het openbaar groen langs dit deel van de 
Burgemeester Legroweg bestaat uit een 
afscheidende watergang met houtsingel en 
gazon. Particuliere tuinen sluiten hier met 
beplanting op aan.  
 
Gebruik van harde tuinafscheidingen wordt 
uitgesloten.   
 
Situering van het bouwvolume en het 
inrichtingsplan dienen afzonderlijk aan de 
gemeente te worden voorgelegd.       
_________________________________________________________________________________   



2 .  V e r k en n e n d  b o d em o n d er z o e k  

















































































3 .  R e k e n b l a d en  a ko e s t i s c h  o n d e r z o e k  













 



4 .  M o t i v a t i e  h o g e r e  g r en sw a a r d en  



M o t i v a t i e  h o g e r e  w aa r d e v er z o e k  b e s t e m m i n g sp l an  w o n i n g  

B u r g e m e e s t e r  L e g r o w e g  3  t e  Pa t e r s w o ld e  

 

1 G e l u i d s b e l e i d  g em e en t e  T yn a a r l o  

 

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geluidhinder (Wgh) van kracht geworden. 

Burgemeester en wethouders zijn nu in de meeste gevallen het bevoegd gezag 

voor het vaststellen van hogere waarden voor industrie-, rail- en wegverkeers-

lawaai. Tot 1 januari 2007 was dat in de meeste gevallen de provincie. 

De criteria voor het verlenen van een hogere waarde zijn uit de 

uitvoeringsbesluiten van de Wet geluidhinder geschrapt. Dit vereist van de 

gemeente een grotere motivatieplicht bij het vaststellen van een hogere 

grenswaarde. Deze motivatie kan grotendeels achterwege blijven als kan 

worden verwezen naar een vastgesteld beleid. De gemeente Tynaarlo beschikt 

echter niet een dergelijk vastgesteld beleid. Dit houdt in dat een hogere 

waarde procedure vergezeld dient te gaan van een uitgebreide motivatie. 

In deze beleidsnotitie zijn de voorwaarden en criteria opgesteld waaronder 

een hogere waarde kan worden vastgesteld.  

 

2 G r en sw a a r d en  

 

De geluidbelasting voor wegverkeer wordt in de nieuwe wet in Lden (in dB) 

weergegeven. De normstelling is vastgesteld op 48 dB. Het college kan 

gemotiveerd in binnenstedelijk gebied een hogere waarde verlenen dan 48 dB 

tot een waarde van 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder).  

 

3  H o g e r e  g r e n s w a a r d e  v o o r  h e t  w eg v e r k e e r s l a w a a i   

 

3.1 A l g em e e n  

Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde 

voor het wegverkeer in het kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder 

(nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit verzoek hangt samen met het 

bestemmingsplan “Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde”.  

Het betreffende perceel is in 2006 opgenomen in het bestemmingsplan Eelde-

Paterswolde Kern (vastgesteld op 14  november 2006, goedgekeurd op 26 juni 

2007 en onherroepelijk geworden op 5 december 2007) en heeft de 

bestemming “Woongebied”. Het perceel is voorzien van een bouwvlak, maar is 

niet bebouwd. Op grond van de voorschriften behorende bij het vigerend 

bestemmingsplan, is alleen het bestaande aantal woningen per bouwperceel 

toegestaan. 

In het verleden was in het bestemmingsplan Paterswolde aan het perceel 

Burgemeester J.G. Legroweg tussen 1 en 5 een bouwmogelijkheid voor 1 

woning toegekend. Bij het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan 

Eelde – Paterswolde Kern is dit bouwrecht ten onrechte niet herkent als 

bestaande situatie en daardoor abusievelijk geschrapt.  

De gemeente wil nu opnieuw de bouw van een vrijstaande woning op het per-

ceel mogelijk maken. Daarom is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. 

Het betreffende gebied is onbebouwd en begroeid met opgaande bomen en 

struiken.  



3.2 V e r z o ch t e  h o g e r e  w a a r d en  

In het bestemmingsplan zijn berekeningen opgenomen van de gevelbelasting 

van de te realiseren woning. Hieruit blijkt dat de te realiseren woning op de 

naar de wegzijde gerichte gevel een geluidsbelasting kent van meer dan 48 dB 

vanwege de Burgemeester J.G. Legroweg. De overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde bedraagt maximaal 3 dB. Deze hogere waarde overschrijdt de 

maximale mogelijk hogere waarde van 63 dB niet. Het betreft hier de 

geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen. Dit is tevens de hogere 

waarde die bij het college van burgemeester en wethouders wordt aange-

vraagd. Onderstaand zijn de waarneempunten in de afbeelding opgenomen en 

de rekenresultaten met een te hoge waarde in de daaropvolgende tabel. 

Voor deze locatie is nog niet eerder een hogere waarde verleend. 

 

 
waarneempunten 

 

Geluidbelasting waarneempunten in dB1) 

 waarneempunt 1e bouwlaag 2e bouwlaag 

1 west 46 48 

2 oost 1 50 51 

3 oost 2 50 51 

4 oost 3 50 51 

5 zuid 46 48 
1) inclusief aftrek van 5 dB o.g.v. artikel 110g Wet geluidhinder 

 

3.3 M o t i v e r i n g  v e r z o ek  

Gezocht is naar maatregelen om een hogere waarde procedure te voorkomen 

overeenkomstig de wijze uit het Besluit grenswaarden binnen zones langs 

wegen. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het 

onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaat-

regelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van steden-

bouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 



In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna 

aan de woning. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

 

M a a t r e g e l e n  b r o n ,  v e r k e e r  e n  a f s c h e r m i n g  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt 

De locatie betreft een open plek tussen bestaande woonbebouwing. De 

woning wordt daarom uit stedenbouwkundige overwegingen geplaatst in de 

rooilijn van deze  naastgelegen woningen.  

Het verder terugplaatsen van de woning zorgt er voor dat de grootte van de 

in de luwte van de woning gelegen tuin (te) klein wordt. Daarnaast zal bij 

het terugplaatsen van de woning nog steeds een hogere waarde 

aangevraagd moeten worden. 

- Verkeersmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om slechts één woning gaat, is het niet reëel 

om op het betreffende wegvak zogenaamd stil asfalt toe te passen. 

Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te ver-

wachten geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstro-

men behoort niet tot de mogelijkheden. De Burgemeester J.G. Legroweg 

behoort tot het lokale wegennet en is een doorgaande verbinding van Eelde 

naar Paterswolde en de A28. Ook is de verkeersintensiteit al relatief laag.  

Gelet op het feit dat het hier om slechts een woning gaat, is het niet reëel 

om op het betreffende wegvak zogenaamd stil asfalt toe te passen.  

- Maatregelen in het overdrachtsgebied  

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele woningen is om 

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het 

overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. 

 

M a a t r e g e l e n  a a n  d e  g e v e l  

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de Burgemeester J.G. 

Legroweg bedraagt aan de voorgevel 3 dB. Omdat maatregelen aan de weg of 

tussen de weg en de woning niet mogelijk zijn zullen in de te realiseren 

woning, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen in gevels worden 

toegepast dat de binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet 

wordt overschreden. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a) zal dit door 

middel van berekeningen worden aangetoond.  

 

4 Conclusie 

 

Voor de aanvraag van een hogere waarde tot 51 dB heeft een zorgvuldige 

afweging plaatsgevonden. Berekend is de verwachte geluidsbelasting op de 

gevel zonder aanvullende maatregelen. Vervolgens is bezien in hoeverre 

maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. 

Dit blijkt niet mogelijk te zijn. Daarom zullen, indien noodzakelijk, 

maatregelen aan de gevel worden getroffen om een binnenwaarde van 33 dB 

te garanderen. 

Samengevat mag wordt gesteld dat het verlenen van een hogere waarde 

voldoende is gemotiveerd. 



5 .  O v e r l eg r e a c t i e s  











6 .  Z i en sw i j z e n  
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A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

a. p l a n : 

het bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde met 

identificatienummer NL.IMRO.1730.BPBurgLegrowg3-0401 van de ge-

meente Tynaarlo; 

 

b. b e s t e m m i ng s p l a n : 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en 

de daarbij behorende bijlage; 

 

c. a a n d u i d i n g : 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aange-

duid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

d. a a n d u i d i n g s g r e n s : 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

e. a a n  h u i s  v e r b on d en  b e r o ep : 

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, 

therapeutische, kunstzinnige, ontwerptechnische diensten zoals weer-

gegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden 

bedrijvigheid zoals opgenomen als bijlage 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 over-

eenstemming te zijn met de woonfunctie; 

 

f. a a n  h u i s  v e r b on d en  b e d r i j f : 

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambach-

telijk productieve aard zoals weergegeven in de lijst van aanvaardbare 

vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid behorende als bijlage bij 

deze regels, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen be-

drijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis ver-

bonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie; 

 

g. b e b o uw i ng :  

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

h. b e s t a a nd e :  

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aan-
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wezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen; 

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende Be-

heersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van 

het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een andere pla-

nologische toestemming; 

 

i. b e s t e m m i ng s g r en s : 

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

j. b e s t e m m i ng s v l a k : 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

k. b i j g e b o uw :  

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is 

aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

 

l. b o u w e n : 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk; 

 

m. b o u w g r e n s : 

de grens van een bouwvlak; 

 

n. b o u w la a g : 

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting 

van onderbouw en kapverdieping; 

 

o. b o u w p e r c ee l : 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

p. b o u w p e r c ee l g r e n s : 

de grens van een bouwperceel; 

 

q. b o u w v l a k : 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde, zijn toegelaten; 

 

r. b o u w w er k : 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, het-

zij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
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s. d e t a i l h a nd e l : 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 

ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die 

die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 

de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

t. g e b ou w : 

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

u. h o o f d g e b ou w : 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetin-

gen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan 

te merken; 

 

v. peil: 

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de 

weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoe-

gang bij voltooiing van de bouw; 

 

w. s e k s i n r i c h t i n g : 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsma-

tig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 

worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaats-

vinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 

seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf, waaronder tevens is begrepen een erotische massage-

salon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

x. u i t b o u w : 

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig en/of visueel 

opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 

 

y. w o n i n g : 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden; 

 

z. v o o r g e v e l : 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw 

met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burge-

meester en wethouders aan te wijzen gevel. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a. d e  d a k he l l i n g : 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b. d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ou w w er k : 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het 

boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

c. d e  i n h o u d  v a n  e e n  b ou w w e r k :  

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; 

 

d. d e  b o uw h o og t e  v a n  ee n  b o u w w er k : 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouw-

werk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouw-

onderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e. d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af-

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

f. d e  a f s t a nd  t o t  d e  ( z i j d e l i n g s e )  g r e n s  v a n  e e n  b o u w -

p e r c e e l : 

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

bouwperceel; 

 

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 over-

schrijding niet meer dan 1 m bedraagt. 

 

Voorzover in de regels een goothoogte is voorgeschreven, is het bepaalde on-

der b niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig 

aan de noklijn zijn gelegen. 
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A r t i k e l  3   

W o o n g e b i e d  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. aan huis verbonden beroepen; 

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

d. openbare nutsvoorzieningen; 

e. groenvoorzieningen. 

 

Aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, voorzover wordt voldaan aan 

onderstaande 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 uitgeoefend te worden door de bewoner van de wo-

ning; 

4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep 

mag tot 30% van de met omgevingsvergunning 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 plaats-

vinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht; 

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 

7. 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; 

8. buitenopslag is niet toegestaan. 

 

 

3.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de 

volgende regels: 

1. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. het aantal woningen bedraagt niet meer dan één; 

3. de woning dient te worden geplaatst in de naar de weg gekeerde 

bouwgrens en de woning heeft een diepte van ten hoogste 15 m; 
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4. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt niet meer 

dan 3 m; 

5. de goothoogte bedraagt niet minder dan 5 m en niet meer dan 6 m; 

6. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m; 

7. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30˚; 

8. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd; 

9. uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel van 

het gestelde onder b (regeling bijgebouwen). 

 

b. Voor het bouwen van bijgebouwen en uitbouwen, voorzover deze niet 

voldoen aan het bepaalde onder a, ten behoeve van wonen, gelden de 

volgende regels: 

1. er dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. er dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg ge-

keerde gevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

3. er wordt op de perceelgrens gebouwd of op minimaal 1 m uit de per-

ceelgrens; 

4. 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; 

5. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 60 m², met in-

achtneming van de regel dat niet meer dan 50% van een bouwperceel 

wordt bebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 

1. de bouwhoogte op tuinen en erven niet meer bedraagt dan 3 m, met 

uitzondering van vlaggenmasten, waarvoor geldt dat de bouwhoogte 

niet meer dan 6 m bedraagt; 

2. niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 

3. de bouwhoogte van erf- terreinafscheidingen bedraagt voor de voor-

gevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien ver-

stande 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. 

 

 

3.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaats-

vindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. l i d  3 . 2 ,  s ub  a  o n d e r  4 :  
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ten behoeve van een geringere afstand tot de grens van het bouwper-

ceel, dan wel van het bouwen op de grens van het bouwperceel; 

b. l i d  3 . 2 ,  s ub  b  on d e r  1  e n  2 : 

voor de bouw van erkers en toegangsportalen voor de naar de weg ge-

keerde, mits deze de bebouwingsgrens met niet meer dan 1,5 m over-

schrijden en voor maximaal 75% van de lengte van de gevel met een 

bouwhoogte van maximaal 3 m; 

c. l i d  3 . 2 ,  s ub  b  on d e r  1 ,  2  e n  5 : 

voor de bouw van een carport, met dien verstande dat: 

1. de oppervlakte van een carport ten hoogste 20 m² bedraagt; 

2. de afstand van een carport tot de zijdelingse perceelgrens ten min-

ste 1 m bedraagt, tenzij de carport in de perceelgrens wordt ge-

bouwd; 

3. de carport op ten hoogste 1 m voor de voorgevel, dan wel in het ver-

lengde daarvan wordt gebouwd; 

d. l i d  3 . 2 ,  s ub  b ,  o n d e r  2 : 

tot een afstand van 1 m achter (het verlengde van) de naar de weg ge-

keerde gevel van het hoofdgebouw; 

e. l i d  3 . 2 ,  s ub  b ,  o n d e r  5 : 

- tot een oppervlakte van 80 m², mits het bouwperceel ten minste 

500 m² bedraagt, dan wel de vergroting gelet op het levensloopbe-

stendig maken van de woning en/of de verminderde validiteit van de 

bewoner noodzakelijk is; 

- tot een oppervlakte van 90 m², mits het bouwperceel ten minste 

750 m² bedraagt. 

 

 

3.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

- het gebruik van de gebouwen ten behoeve van de uitoefening van aan 

huis verbonden bedrijfsactiviteiten; 

- het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van woonfunc-

ties. 

 

 

3.5 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiks-

regels voor het gebruik ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, met 

dien verstande dat voor het gebruik van een deel van de woning voor de uitoe-

fening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de volgende criteria in acht 

dienen te worden genomen: 

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven; 
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2. 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; 

3. het bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de wo-

ning; 

4. het deel van de voor uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactivi-

teiten mag tot 30% van de met bouwvergunning gerealiseerde opper-

vlakte van het hoofd- en bijgebouw bedragen met een maximum 

oppervlakte van 45 m
2
, 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. er mogen geen omgevingsvergunningplichtige activiteiten als bedoeld in 

artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht of meldingsplichtige activiteiten volgens het Activiteitenbesluit 

plaatsvinden; 

6. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaats-

vinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht; 

7. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 

8. er mag geen onevenredige aantasting van het woonklimaat optreden 

door overlast van gebruikte apparatuur (geluidsoverlast, geuroverlast et 

cetera); 

9. 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 be-

drijfsactiviteiten zoals opgenomen bij deze regels; 

10. buitenopslag is niet toegestaan; 

11. 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 m
2
. Lichtreclame is niet 

toegestaan. 
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A l g e m e n e  r e g e l s  
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A r t i k e l  4   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  



 

247.00.07.45.00.rgl - Bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde - 

13 januari 2015 

Artikel 5 Algemene afwijkingsregels 20 

A r t i k e l  5   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

5.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet 

meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat bouwgrenzen 

worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding 

geeft; 

c. het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat openbare nuts-

gebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, te-

lefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bedreiging van 

kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar aard daarmee gelijk te stel-

len gebouwtjes worden gebouwd, mits: 

- de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 50 m
3
. 

 

5.2 De onder 5.1 bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenre-

dige aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouw-

werken; 

- de verkeersveiligheid; 

- het bebouwingsbeeld. 
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A r t i k e l  6   

O v e r i g e  r e g e l s  

U i t s l u i t i n g  s e k s i n r i ch t i n g  

 

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksin-

richting.  

 

 



 

247.00.07.45.00.rgl 

H o o f d s t u k  4  

O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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A r t i k e l  7   

O v e r g a n g s r e c h t  

A O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt ver-

groot:  

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk 

is tenietgegaan. 

 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van 

een bouwwerk als bedoeld in lid 1 met maximaal 10%. 

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge-

bouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan. 

 

 

B O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in het eerste lid, 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. 

 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip de inwer-

kingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on-

derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 

was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen 

de overgangsregels van dat plan. 
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A r t i k e l  8   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Burge-

meester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde’. 

 



B i j l a g e  



Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid  

 

A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e r o e p en  A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v en  

 

Accountant Lijstenmaker 

Belastingconsulent Ateliers voor kunst 

Psycholoog Schoorsteenveger 

Lesgevend beroep Glazenwasser 

Hypotheekadviseur Schoonmaker 

Juridisch adviseur Kapsalon 

Assurantiebemiddelaar Pedicure 

Verloskundige Manicure 

Logopedist Horlogemaker 

Gerechtsdeurwaarder Fietsenmaker 

Diëtiste Timmerman 

Organisatieadviseur Fotograaf 

Homeopaat Pottenbakker 

Paragnost Reisbureau (kleinschalig) 

Architect Hoedenmaker 

Tekenbureau Naaister 

Grafisch ontwerper Nagelstudio 

Kunstschilder Autorijschool 

Beeldhouwer Metselaar 

Therapeut Stukadoor 

Raadgevend ingenieur Loodgieter 

Makelaar Elektricien 

Huisarts Koeriersdienst 

Tandarts Schilder 

Dierenarts Schoonheidsspecialiste 

Notaris Bloemschikker 

Advocaat Computerservice 

Orthodontist TV/radio reparateur 

Acupuncturist Web designer 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sierraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroeps/bedrijfsmatige activiteit, dat, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 

in een hoofdgebouw en/of een daarbij behorend bijgebouw bestemd voor woondoeleinden. 

 



 

 
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g e v e r  

Gemeente Tynaarlo 

 

C o n t a c t p e r s o o n  

De heer F. Rozema 

 

 

B e s t e m m i n g s p l a n  

BügelHajema Adviseurs 

 

F o t o g r a f i e  

BügelHajema Adviseurs 

 

P r o j e c t l e i d i n g  

De heer J. van Brussel 

BugelHajema adviseurs 

 

S u p e r v i s i e  

De heer drs. J. van Brussel 

 

P r o j e c t n u m m e r  
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Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 
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T 0592 316 206 

F 0592 314 035 

E assen@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 




