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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren (hierna: 'plangebied') is voormalige agrarische bebouwing
aanwezig. Het gaat om een bedrijfswoning en schuur, die na de beëindiging van het agrarisch bedrijf benut
zijn ten behoeve van een autobedrijf. Inmiddels is ook het autobedrijf niet meer actief. De eigenaar van het
perceel wil de aanwezige bebouwing slopen en in ruil daarvoor twee woningen terugbouwen. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft op 26 januari 2016 besloten hieraan in
principe medewerking te verlenen. In het collegeadvies is aangegeven dat er voor deze vervangende
nieuwbouw aangesloten kan worden bij de ruimte voor ruimte-regeling (zie verder paragraaf 3.3). De
gemeente stelt dat het initiatief, mits goed uitgevoerd en ingepast, een ruimtelijke kwaliteitsslag voor het
dorp Midlaren kan betekenen. In navolging van het college heeft ook de gemeenteraad op 26 september
2017 ingestemd met de toepassing van de Ruimte voor ruimte regeling voor het perceel.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Groningerstraat, de doorgaande weg door Midlaren. De (voormalige)
bedrijfsbebouwing grenst aan woningen. Op enige afstand ligt een agrarisch bedrijf met minicamping (40
m) en een restaurant (85 m). Aan de westkant grenst het perceel aan het open buitengebied. Zie de
verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied.

Midlaren
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1.3

Huidige planologische regeling

Het plangebied maakt op dit moment deel van het bestemmingsplan Kleinere kernen (vastgesteld dd. 27
april 2010). Daaraan is aan de schuur de bestemming Woongebied toegekend. De bedrijfswoning is
bestemd als Bedrijf. Op grond van deze bedrijfsbestemming zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2
toegestaan. Om de beoogde vervangende nieuwbouw mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan herzien
moeten worden. Zo zal onder meer de bedrijfsbestemming gewijzigd moeten worden naar Woongebied.
Onderhavig plan voorziet daarin.

1.4

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk is ingegaan op de huidige en toekomstige situatie binnen het plangebied. In het
daaropvolgende hoofdstuk is het ruimtelijk beleidskader van Rijk, provincie en gemeente opgenomen. De
toets aan wet- en regelgeving ('omgevingsonderzoeken') komt in hoofdstuk vier aan bod. In hoofdstuk vijf de juridische vormgeving - is de juridische regeling van dit bestemmingsplan toegelicht. Hoofdstuk zes gaat
tenslotte in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van dit plan.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

In de onderstaande afbeelding is de huidige situatie binnen het plangebied weergegeven. De forse schuur
aan de westkant bepaalt in belangrijke mate het bebouwingsbeeld. Deze schuur beslaat een oppervlak van
circa 1.000 m2 . Aan de straatzijde van het perceel ligt de voormalige bedrijfswoning met een bijgebouw
(tezamen circa 290 m2 ). Daarnaast is direct langs de Groningerstraat de nodige erfverharding aanwezig,
die op dit moment veelal voor parkeren benut wordt (circa 720 m2 ).
Rondom de grote schuur, aan de westkant van het 'parkeerterrein' en langs de Groningerstraat is
opgaande beplanting aanwezig in de vorm van houtwallen, bosschages of solitaire bomen. Aan de
noordzijde, tussen de Groningerstraat en de grote schuur, ligt tevens een strook grasland. Zoals hierna zal
blijken wordt het plangebied door de beoogde ontwikkeling verder vergroend.

Het plangebied: huidige situatie

2.2

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer heeft door Buro Greet Bierema - in samenwerking met J.K. Houses - de 'Landschappelijke
inpassing van twee duurzame woningen, aan de Groningerstraat 50 in Midlaren, in de gemeente Tynaarlo'
(mei 2016; hierna: 'Landschappelijke inpassing') laten opstellen. Hierin worden de mogelijkheden verkend
om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige invulling van het plangebied. Dit gebeurt op basis van een
landschappelijke en stedenbouwkundige analyse. Ook is hierbij nadrukkelijk gekeken naar de inrichting en
het gebruik van de naastliggende woonpercelen. In een later stadium is de Landschappelijke inpassing
verder uitgewerkt in de eindschets die aan het slot van deze paragraaf is opgenomen. Dit is gebeurd naar
aanleiding van overleg met omwonenden en hetgeen bij de notaris is vastgelegd dd. 2 februari 2018.
Hieronder is de tekst van de Landschappelijke inpassing grotendeels overgenomen. In bijlage 1 is de
Landschappelijke inpassing te raadplegen.
Cultuurhistorische analyse
De Groningerstraat ligt op de rand van het Drents Plateau. Uit een analyse van historisch kaartmateriaal

9

bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

blijkt het volgende: In 1900 concentreerde de bebouwing van Midlaren zich tussen de twee scherpe bochten
van de Groningerstraat. Het zandpad Hoogeweg, over de open es, kwam schuin op de GroningersÍraat aan.
Voor 1925 is de bebouwing aan weerszijden van de Groningerweg toegenomen, in de vorm van
lintbebouwing aan weerszijden van de straatweg. Zowel boerderijen als woningen. Er is geen eenduidige
rooilijn. De Hoogeweg is afgebogen en heeft in de bocht bebouwing, die echter bij de kaart van 1950 weer
mist. Het boerderijtje op nummer 50 is in 1950 geflankeerd door twee andere erven.
De topografische kaarten uit 1970, 1985 en 2015 laten zien dat het agrarisch bedrijf aan de noordzijde van
nummer 50, nummer 52, is gegroeid. Het boerderijtje is vervangen door een grote, streekeigen, boerderij
met veel volume en een markant voorhuis. Achter deze boerderij is een bijgebouw verrezen. De kaart van
1985 laat zien dat achter nummer 50 een breder pand is gebouwd. Een ontsluitingsroute vanaf de
Hoogeweg bediende de erven 50 en 52. In de bocht van de Hoogeweg staan twee panden. Voor 2015 is de
agrarische functie van nummer 52 gewijzigd in een woonbestemming, het bijgebouw is verwijderd en
vervangen door een kleinere en het erf is niet meer aangesloten op het Hunebedpad. De openheid is
gebleven.
De herinrichting
Bij de herinrichting zijn de volgende kenmerken van het terrein als uitgangspunt gekozen:
De gevarieerde lintbebouwing aan de Groningerstraat.
Ruimte tussen de drie panden 48, 50 en 52 aan de westzijde van de Groningerstraat.
De markante boerderij op nummer 52.
Het huidige bebouwingspatroon achter de Groningerstraat aan de Hoogeweg.
Boerderijen haaks op de weg.
Het hoogteverschil in het terrein en het glooiende open landschap aan de westzijde.
Eén inrit en het onverharde achterpad naar de bocht in de Hoogeweg.
Het wonen op de locatie zal vragen om:
Energieneutraal bouwen: dit betekent zon in huis op het zuiden en gesloten op het noorden.
Zonnepanelen op het dak op het zuiden.
Uitzicht in de woning naar drie zijden, waaronder 'straatzicht' en 'eszicht'.
Privacy onderling, ten opzichte van de buren en de buren ten opzichte van de nieuwbouw.
Situering nieuwe woningen
De oorspronkelijke ruimte tussen de nummers 52, 50 en 48 wordt als zeer waardevol beoordeeld en
daarom gehandhaafd. De eerste nieuwe woning aan de Groningerstraat komt daarom nagenoeg op de
huidige locatie van het voormalige boerderijtje. Door de woning iets meer naar het westen te bouwen wordt
het uitzicht op de es vergroot en tevens het aanzicht op de woonboerderij op nummer 52.
De tweede woning komt op de locatie van de huidige schuur, aan de westzijde van het onverharde pad.
Door de woning aan de noordzijde van het terrein te bouwen 'kijken' de woningen langs elkaar heen op de
straat en de es. De tweede woning moet gaan aansluiten bij de twee huidige woningen aan de Hoogeweg.
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Voor het behoud van het uitzicht is het noodzakelijk dat de eerste woning vrij en onbelemmerd uitzicht krijgt
naar de es en dat de tweede woning vrij en onbelemmerd uitzicht krijgt op de Groningerstraat. Het gaat om
twee open weiden. Deze weiden zijn tevens belangrijk voor de buren en voor doorzicht vanaf de bocht in het
Hunebedpad. De weide op de es behoort bij de eerste woning en de weide tussen 50 en 52 bij de woning op
de es. De huidige kavel wordt daarvoor in twee nagenoeg gelijke kavels verdeeld, parallel aan elkaar en
haaks op de Groningerstraat. De eerste woning moet zo meer naar het zuiden komen te staan.
De nokrichting van de twee woningen volgt de verkavelingsrichting. Deze richting sluit zeer goed aan bij de
wens om zon op de lange gevel te verkrijgen. Het uitzicht op het westen, zuiden en oosten is door deze
richting goed mogelijk. De gesloten noordzijde van de eerste woning komt aan de zon- en uitzichtzijde van
nummer 52 en de gesloten noordzijde van de tweede woning grenst aan een bestaande houtsingel van erf
nummer 52.
De twee woningen gaan gebruik maken van één inrit. De huidige inrit wordt iets verplaatst naar het
noorden, ter hoogte van de voormalige voortuin. Hier staan geen eiken. De ontsluitingsroute gaat
vervolgens langs de noordzijde van de eerste woning, het hoogteverschil volgend naar de tweede woning.
De weg krijgt het uiterlijk van een landbouwontsluitingsweg; een zo groen mogelijk karakter. Deze weg is
grotendeels gemeenschappelijk. Er zal worden geparkeerd aan de oostzijde van beide woningen. Het
zandpad kan niet gebruikt worden door de bewoners van de noordelijk kavel.
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De bebouwing
In verband met de verschillende locaties van de twee woningen, zullen ze één uiterlijk krijgen die in de
context past. Het volume aan de Groningerstraat is rijzig en die op de es wordt laag, zoals de twee
bestaande woningen in de bocht. In beide gevallen gaat het om een type schuurwoning. Dit type past tussen
de bestaande bebouwing aan de rand van de es. De kleuren zijn ingetogen. Beide woningen worden zoveel
mogelijk energieneutraal gebouwd.
De terreininrichting
Het glooiende hoogteverschil wordt weer hersteld. Deze is deels afgegraven ter hoogte van de oostzijde
van het achterpad. Er zullen drie houtsingels komen te staan langs een gedeelte van de drie grenzen van de
twee nieuwe kavels. Deze singels zorgen voor privacy en camouflage en een goede verankering van de
woningen in het terrein. De twee staan zo niet kaal in de ruimte. De singel aan de noordzijde is reeds
aanwezig op erf nummer 52. De tweede singel staat tussen de eerste en de tweede woning. De derde
singel aan de zuidzijde komt aan de noordzijde van de gesloten zijde van de bijgebouwen van nummer 48.
In de singel staan met name streekeigen struiken, zoals hazelaar, krent, veldesdoorn, hulst, Gelderse roos
en één van de twee bestaande berken. Langs de weide aan de Groningerstraat komt aan de noordzijde een
beukenhaag en langs de eigen weg een rij linden of hoogstamfruitbomen. De parkeerplaatsen bij de twee
woningen worden door hagen omgeven, zodat de auto's vanaf de straat niet opvallen. De vier markante en
grote eiken langs de Groningerstraat krijgen meer allure. In verband met het hoogteverschil zal de afvoer
van regenwater worden geleid naar een greppel aan de westzijde van de berm met de vier eiken. Deze was
er oorspronkelijk ook.
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In de bovenstaande schets zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp uit de Landschappelijke
inpassing samengevat. Een en ander is verder uitgewerkt in het onderstaand ontwerp, mede op basis van
het eerder genoemde overleg met omwonenden. Zoals aangegeven in het definitief ontwerp, is er ook een
tuinplan opgesteld. Het definitief ontwerp en tuinplan (beide 1:500) zijn als bijlage 2 en 3 aan dit
bestemmingsplan toegevoegd.
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Definitief ontwerp

14

bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3

Beleid

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid met ruimtelijke
consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de
Mobiliteits-Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke
doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de
agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. In de SVIR schetst het kabinet hoe
Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijk beleid en
mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het
landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een
degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd:
de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
de bereikbaarheid verbeteren;
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.
De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid meer
bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene
ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet 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 in een gebied
moet gebeuren. Het opstellen van dit bestemmingsplan past in die lijn.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

De drie bovengenoemde Rijksdoelen zijn in het SVIR uitgewerkt in dertien nationale belangen. Eén daarvan
is “een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele
besluiten”. Om dit nationaal belang concreet invulling te geven heeft het ministerie de ladder voor
duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) laten opnemen. Daardoor zal bij
ruimtelijke besluiten gemotiveerd moeten worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien
van het ruimtegebruik. Op 1 juli 2017 is de Ladder voor duurzame verstedelijking vereenvoudigd. Het
systeem van treden is daarbij losgelaten. Daarnaast is het begrip ‘regionale behoefte’ vervangen door het
begrip ‘behoefte’. Wat blijft is de noodzaak om een zorgvuldige afweging te maken ten aanzien van
stedelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Als de behoefte is aangetoond zal gemotiveerd moeten
waarom de bijbehorende ruimtevraag niet binnen het bestaande stedelijke gebied kan worden opgelost.
Het plangebied maakt deel uit van de bebouwde kom van Midlaren en is in de Omgevingsvisie Drenthe
aangeduid als bestaand stedelijk gebied. De Laddertoets hoeft derhalve niet door lopen te worden.
Overigens blijkt uit jurisprudentie ook dat voor ‘kleinschalige woningbouw’, dat wil zeggen
nieuwbouwplannen tot circa acht woningen, de ladder niet doorlopen hoeft te worden (ABRvS, 24 december
2014, 201405237/1/R2). Onderhavig bestemmingsplan gaat uit van twee nieuwe woningen. Eén van deze
woningen wordt in de plaats van een bedrijfswoning gebouwd. Er is daarmee sprake van 'kleinschalige
woningbouw'.
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3.2

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie/-verordening
De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. In 2014 is de
Omgevingsvisie geactualiseerd. De omgevingsvisie is doorvertaald naar een verordening, voor zover het
planologisch relevante aspecten betreft. Die omgevingsverordening is op 9 maart 2012 door Provinciale
Staten vastgesteld en in oktober 2015 geactualiseerd. Inmiddels zijn op 3 oktober 2018 de Omgevingsvisie
Drenthe 2018 en de Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld.
Kernkwaliteiten
De missie uit de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van
een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte, natuur en
landschap, oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid en kleinschaligheid (Drentse
schaal). In de Omgevingsverordening zijn deze kernkwaliteiten doorvertaald in de thema's: archeologie,
aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur. Om de missie te bereiken, wil de provincie
vier robuuste systemen ontwikkelen. Deze vier systemen zijn: het sociaaleconomisch systeem, het
watersysteem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. Binnen deze systemen staat de ontwikkeling
van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, water, landbouw en natuur) voorop. Een robuust
systeem wil zeggen dat een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft
voor het functioneren van het systeem. Daarnaast is voor het bereiken van de missie de ruimtelijke kwaliteit
van belang. De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.
Deze kwaliteit zit voor de provincie in zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar
mogelijk versterken van kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de
leefomgeving. In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat uit een ruimtelijk plan moet blijken
hoe wordt bijgedragen aan het behoud en de ontwikkeling van de betrokken kernkwaliteiten. Het plan mag
daarbij geen activiteiten mogelijk maken die deze kernkwaliteiten significant aantasten. De kernkwaliteiten
binnen het projectgebied worden hieronder besproken.
Archeologie
De provinciale doelstellingen voor archeologie zijn:
Het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol Drents archeologische erfgoed of - als dat
niet mogelijk is - het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ‘ex situ’) van het erfgoed in het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.
Het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen.
Het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed.
Het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’.
Voor het plangebied geldt het sturingsniveau 'verwachting toetsen door onderzoek'. In gebieden of
terreinen met een archeologische verwachting, stuurt de provincie op een goede uitvoering van
archeologisch onderzoek. Hieronder vallen alle essen en beekdalen, de Havelterberg en het Drentsche Aa
gebied (waartoe het plangebied behoort), verwachte Celtic fields, offerveentjes, een burcht bij Zuidlaren en
het vermoede traject van de Prehistorische weg over de Hondsrug. Als hier archeologische waarden
worden aangetroffen, verwacht de provincie dat deze door hun ruimtelijke spreiding, samenhang,
zeldzaamheid, tijdsdiepte en/of goede fysieke kwaliteit van provinciaal belang zullen zijn.
Op dit punt wordt verwezen naar paragraaf 4.1 waaruit blijkt dat het plangebied grotendeels vergraven is.
De trefkans op archeologische waarden is daardoor vrijwel nihil. Nader onderzoek op dit punt wordt niet
noodzakelijk geacht.
Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische,
bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water
gebeuren. Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen
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en (micro en macro)reliëf. Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter wil de
provincie behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te
belemmeren. Voor de aardkundige waarden worden drie beschermingsniveaus onderscheiden die
verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en gemiddelde beschermingsniveau zijn van
provinciaal belang. Voor het plangebied geldt een 'generiek beschermingsniveau'. Dit beschermingsniveau
richt zich op het algemene uitgangspunt dat alle behoudenswaardige archeologische vindplaatsen
(waarden) die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Drenthe staan en de nieuw ontdekte
behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen. Op de AMK zijn geen waarden binnen
het plangebied aangegeven. Ook zijn er geen vindplaatsen in (de directe omgeving van) het plangebied
bekend.
Cultuurhistorie
Het provinciaal beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. Twee
doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste de cultuurhistorie herkenbaar houden en ten tweede de
ruimtelijke identiteit versterken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie sturingsniveaus: respecteren,
voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in
een beleidskaart. Voor het plangebied geldt het sturingsniveau ‘eisen stellen’. In gebieden met dit
sturingsniveau verwacht de provincie dat initiatiefnemers de cultuurhistorische samenhang als dé drager
voor nieuwe plannen gebruiken.
Verwezen wordt naar paragraaf 2.2 van deze toelichting. Daarin is de toekomstige inrichting van het
plangebied beschreven. Op basis van een cultuurhistorische analyse van het landschap en het
bebouwingspatroon zijn uitgangspunten voor de herinrichting geformuleerd. Deze zijn vervolgens
uitgewerkt in het definitieve ontwerp voor het plangebied en - zo mogelijk - vastgelegd in de verbeelding.
Daarmee is het aspect cultuurhistorie expliciet verankerd in dit plan.
Landschap
De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in
te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drents landschap wordt bepaald door de
ontstaansgeschiedenis van de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand
houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal.
De provinciale ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen zich blijvend
manifesteert. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken moeten in samenhang
behouden en versterkt worden. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het
grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het
landschap.
Het plangebied maakt deel uit van het esdorpenlandschap. Van provinciaal belang zijn:
De essen; deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met
esrandbeplanting.
De beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingsstructuren en beekdal(rand)beplanting.
De macrogradiënten: reliëfrijke overgangen versterken het contrast tussen landschapstypen en
vertegenwoordigen landschappelijke diversiteit.
Het provinciaal beleid is gericht op behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting, het
behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristiek beekdal(rand)beplanting en het
behoud en versterken van de macrogradiënten. Onderhavig bestemmingsplan respecteert deze waarden.
De openheid wordt versterkt doordat een groot beeldbepalend pand wordt gesloopt, waardoor er weer
zicht op de es ontstaat. Daarnaast wordt de randbeplanting gehandhaafd en plaatselijk versterkt. De
vroeger aanwezige gradiënten worden hersteld. Zie verder paragraaf 2.2 voor een toelichting op het
ontwerp voor het plangebied.
Rust
Bij de kernkwaliteit Rust zijn ‘stilte’ en ‘duisternis’ als indicatoren aangegeven. Bij elk gebied past een
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bepaalde hoeveelheid geluid en licht, van natuurlijke of menselijke oorsprong. Er zijn twaalf stiltegebieden
aangewezen. Het plangebied valt in één van die gebieden. De provincie wil de stilte in deze gebieden
behouden, door geen ontwikkelingen toe te staan die de rust verstoren. Vastgesteld kan worden dat dit
bestemmingsplan een gunstige invloed op de 'rust' heeft. De bedrijfsfunctie zal immers plaatsmaken voor
een kleinschalige woonfunctie met minder verkeersbewegingen en geluidsuitstraling.
Natuur
De provinciale ambitie is gericht op het behoud van de bestaande waarden. De regelgeving is gekoppeld
aan het Natuur Netwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Gemeenten en
waterschappen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor natuur buiten de NNN. Zorg voor
natuurwaarden en biodiversiteit staat voorop.
De NNN ligt op circa 400 m van het plangebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
Zuidlaardermeergebied ligt op circa 650 m. Er is ecologisch onderzoek verricht. In paragraaf 4.3 van deze
toelichting is een samenvatting van dit onderzoek opgenomen.
Conclusie
De kernkwaliteiten worden met de herontwikkeling van het plangebied niet aangetast. Het project past dan
ook binnen het provinciale beleid.
Ruimte voor ruimte-regeling
In de Omgevingsverordening 2018 heeft de provincie de volgende randvoorwaarden aan de Ruimte voor
ruimte-regeling verbonden:
1.

2.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

een ruimtelijk plan voor een gebied, niet gelegen binnen het Bestaand Stedelijk Gebied, kan voorzien in
een ruimte-voor-ruimte regeling als in dat gebied voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig
is.
De ruimte-voor-ruimte regeling wordt vormgegeven met inachtneming van het volgende:
toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische bedrijfsbebouwing die op 2 juni 2010 al
aanwezig was;
de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor 1 compensatiewoning 750 m2 en 2.000 m2 voor 2
compensatiewoningen aan agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt;
een beperkte afwijking van de onder b genoemde randvoorwaarde is mogelijk mits sprake is van een
extra kwaliteitsslag;
in het ruimtelijk plan mag de mogelijkheid worden geboden tot het samenvoegen van agrarische
bebouwing op meerdere percelen (saldering) om te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 m2 of tot
2.000 m2;
randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de compensatiewoning worden
vastgelegd;
de randvoorwaarde dat bouw van een compensatiewoning niet plaatsvindt in gebieden die op kaart D3
(Natuurnetwerk Nederland) en/of kaart D11 (Beekdal en bergingsgebied) zijn aangeduid, tenzij de
oorspronkelijke agrarische bedrijfsbebouwing wordt verwijderd in de betreffende gebieden..

Onderhavig bestemmingsplan voldoet strikt genomen niet aan de voorwaarden van de provinciale ruimte
voor ruimte-regeling. Zo ligt het plangebied in Bestaand Stedelijk Gebied en is er op dit moment geen
sprake meer van een agrarisch bedrijf (zie inleiding). Aan de overige voorwaarden wordt wel voldaan.
Belangrijker is misschien wel dat dit bestemmingsplan bijdraagt aan het achterliggende idee van de ruimte
voor ruimte-regeling, namelijk: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit doordat landschapsontsierende
bebouwing wordt verwijderd en de daarvoor in de plaats komende nieuwbouw op een zorgvuldige wijze
wordt ingepast.
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3.3

Gemeentelijk beleid

Ruimte voor ruimte regeling
De provinciale Ruimte voor ruimte-regeling is verwerkt in het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo
(vastgesteld dd. 28 mei 2013). Daarin wordt uitgegaan van vergelijkbare randvoorwaarden als de
Omgevingsverordening:
aangetoond moet zijn dat sprake is van een verbetering van de ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteit;
op het betreffende voormalige bouwperceel ten minste 750 m², met een afwijkingsmarge van 5%, van
agrarische bedrijfsbebouwing die op 2 juni 2010 reeds aanwezig was, moet worden gesloopt, waarbij in
elk geval alle landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt;
in afwijking van het bepaalde onder 3 is tevens toegestaan agrarische bebouwing op meerdere
percelen samen te voegen om te kunnen komen tot de sloopnorm, met dien verstande dat in dat geval
ten minste 1.000 m2 moet worden gesloopt;
maximaal één nieuwe woning mag worden gebouwd;
de nieuw te bouwen woning niet mag worden gebouwd in gebieden die mede bestemd zijn voor
Waarde - Beekdal;
aangetoond moet zijn dat geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt en geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en andere gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
de bedrijfsactiviteiten op het perceel worden beëindigd en indien het bouwvlak groter is dan de nieuwe
woonbestemming of de woning elders wordt gerealiseerd, tevens gebruik wordt gemaakt van de
bevoegdheid als bedoeld onder c. Dat wil zeggen: een bouwvlak wordt verwijderd, mits: 1. de
bebouwing wordt gesloopt; 2. de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd.
In haar besluit van 26 januari 2016 (zie inleiding) geeft het college aan dat met dit bestemmingsplan aan
bovengenoemde randvoorwaarden voldaan kan worden. Wel ziet het college in dat het plan niet voldoet
aan alle provinciale eisen op dit punt. Er is daarom sprake van een ontwikkeling naar analogie van de ruimte
voor ruimte-regeling. Daarbij weegt het zwaarst dat het project "een ruimtelijke en landschappelijke
meerwaarde" oplevert. De raad heeft op 26 september 2017 besloten het college hierin te volgen.
Structuurplan/Structuurvisies
De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een Structuurplan opgesteld (vastgesteld d.d. 10
oktober 2006). Het Structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens zijn de
structuurvisies 'Landschapsontwikkelingsplan, Wonen, Archeologie' en 'Cultuurhistorie 2014-2024' van
belang voor ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen.
Het onderhavige planvoornemen is van beperkte omvang. Op dit soort plannen zijn in principe genoemde
beleidsstukken niet gericht. Het bestemmingsplan regelt zaken op perceel niveau. Voor wat betreft de
functie wonen kan gesteld worden dat in de kleine kernen (onder andere Midlaren) op het gebied van de
woningvoorraad en nieuwbouw geen ingrijpende ontwikkelingen zijn voorzien. Dit blijkt uit de Structuurvisie
Wonen 2013, vastgesteld dd. 27 augustus 2013. Onder andere Midlaren kenmerkt zich door landelijk wonen
en ontleent daaraan ook haar kracht. Incidentele woningbouw is mogelijk op functieveranderingslocaties.
Daarvan is hier sprake. Voor een beschrijving van en een toets aan de ‘Structuurvisie Cultuurhistorie 2014
2024 ’en de ‘Structuurvisie Archeologie Tynaarlo’, zie verder paragraaf 4.1.
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Hoofdstuk 4
4.1

Milieuaspecten

Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie
Archeologische waarden dienen op grond van de Erfgoedwet te worden meegewogen in de besluitvorming
over ruimtelijke ingrepen. De belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn het vroegtijdig betrekken van
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en
de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die de ingreep
pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of voor een behoorlijk onderzoek naar
eventueel aanwezige waarden.
Zoals in paragraaf 3.2 reeds is aangegeven, geldt op grond van de provinciale Omgevingsvisie het
beschermingsniveau ‘verwachting toetsen door onderzoek’. Op grond van de Archeologische beleidskaart
uit de gemeentelijke structuurvisie Archeologie, vastgesteld dd. 28 mei 2013, is sprake van een 'hoge tot
middelhoge verwachting op basis landschap'. Dit betekent dat een inventariserend veldonderzoek
noodzakelijk is bij "geplande bodemverstoringen met oppervlakten van ten minste 1.000 m2 en dieper dan
30 cm-mv". Het plangebied heeft een oppervlak van circa 5.000 m2 . Een groot deel van de bodem is reeds
verstoord door de aanleg van de aanwezige bebouwing. De nieuwbouw - met een gezamenlijke footprint
van circa 350 m2 - zal voor een belangrijk deel binnen de bestaande bebouwingscontour worden gebouwd.
Dit betekent dat het te verstoren oppervlak minder dan 1.000 m2 bedraagt, waardoor archeologisch
onderzoek achterwege kan blijven.
Cultuurhistorie
De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024
“Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden” vastgesteld. 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
karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen. Op
de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is inzichtelijk gemaakt welke waarden waar aanwezig zijn. Het
plangebied valt deels in 'historische kern met huispercelen, type esdorp' (oostelijk deel) en 'es' (westelijk
deel). Op dit punt wordt verwezen naar paragraaf 2.2. Daarin wordt de toekomstige inrichting van het
plangebied beschreven. Op basis van een cultuurhistorische analyse van het landschap en het
bebouwingspatroon zijn uitgangspunten voor de herinrichting geformuleerd. Deze zijn vervolgens
uitgewerkt in het definitieve ontwerp voor het plangebied en opgenomen op de verbeelding. De kenmerken
van het eslandschap - o.a. de openheid, esrandbeplanting en gradiënten - zijn hiermee geborgd in het
bestemmingsplan.
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Cultuurhistorische beleidswaardenkaart

4.2

Bodemkwaliteit

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt
naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de bodemkwaliteit van het
betreffende gebied inzichtelijk te worden gemaakt. Het uitgangspunt is, dat de bodemkwaliteit van het
plangebied zodanig moet zijn dat er geen risico's voor de volksgezondheid bij het gebruik voor de
voorgenomen functie zijn.
De initiatiefnemer heeft een milieukundig bodemonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoeksrapport is als
bijlage opgenomen en concludeert het volgende: "Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bij de
verrichte boorlocaties en de analyses van de samengestelde grond(meng)monsters en het
grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat de [aangetroffen] lichte verontreinigingen geen
verhoogde risico's vormen voor de volksgezondheid en/of milieu. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoeven
er geen beperkingen aan de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld
en vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor het
bouwen van de woningen. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het terrein wat betreft
bodemvreemde materialen opgeschoond dient te worden." Een nader bodemonderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht. Zie voor de verdere details van het onderzoek de bovengenoemde rapportage.

4.3

Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan te toetsen, is op 21 augustus 2018 een ecologische
inventarisatie binnen het plangebied uitgevoerd (zie bijlage 4). Het doel hiervan is: nagaan of aanvullend
onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid
noodzakelijk is. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de Wnb geen
belemmeringen zijn voor de uitvoering van het plan, behoudens een nader onderzoek naar vleermuizen. Dit
onderzoek zal in het voorjaar van 2019 worden opgestart. De resultaten van dit onderzoek zullen in het
ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.

4.4

Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en provincies die milieuvergunningen
verlenen of ruimtelijke plannen maken, rekening te houden met externe veiligheid. Doel van het Bevi is
burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.
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Inrichtingen
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die onder de werking van het Bevi
vallen. Ook overige gevaarlijke inrichtingen liggen op grote afstand en zijn niet van invloed op het
plangebied (bron: Risicokaart).
Vervoer
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen (spoor)wegen gelegen waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De dichtstbijzijnde transportroute is de spoorlijn Groningen-Zwolle. Deze ligt
op een afstand van circa 3,3 km.
Aardgasleidingen
Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van aardgastransportleidingen (bron: Risicokaart). De
dichtstbijzijnde leiding ligt op een afstand van circa 170 m.

4.5

Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die
zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30
km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen, 200 m. Ter
hoogte van het plangebied geldt een 30 km/uur-regime, zodat er geen sprake is van een zone. Akoestisch
onderzoek naar wegverkeerslawaai is daarmee niet noodzakelijk.

4.6

Luchtkwaliteit

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in
deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de
Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen
toegang hebben.
NSL/nibm
Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen
van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe
ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit
programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM 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 vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van
3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 ug/m3 NO2 of PM10 ) als 'niet in
betekenende mate' wordt beschouwd.
Plan
Dit bestemmingsplan gaat uit van de bouw van twee woningen. In de CROW-publicatie nr. 317 'Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie van een woning bepaald op 8,6
ritten per etmaal. De totale verkeersgeneratie vanwege dit bestemmingsplan bedraagt derhalve 17 ritten.
Nibm-tool
Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft
VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool mei 2017 ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en
snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met
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behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. Uit de berekeningen met de
nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (toename van 1,2 ug/m3 NO2 of PM10 ) niet overschrijdt. Zie
vorenstaande afbeelding. Het project kan dus beschouwd worden als een nibm-project.
Binnen het 'Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit' worden PM2.5 -metingen uitgevoerd. Dit leidt tot 'grootschalige
concentratiekaarten' waarin zowel de huidige als toekomstige achtergrondconcentraties voor PM2.5 zijn
opgenomen. Uit deze kaarten blijkt dat binnen Nederland geen overschrijdingen van de jaargemiddelde
concentratie van PM2.5 bekend zijn. Aangenomen wordt dat wanneer voldaan wordt aan de maatgevende
grenswaarde voor PM10 , ook kan worden voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie PM2.5 .

4.7

Water

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting op ruimtelijke
plannen een zogeheten waterparagraaf worden opgenomen. In deze waterparagraaf dient te worden
ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding.
Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwater en wordt
afgevoerd op de bestaande greppel langs de Groningerstraat. Er is geen sprake van een toename in
oppervlakteverharding. Het erf waarbinnen de nieuwe bebouwing is gelegen, is op dit moment voor een
groot deel verhard. Het oppervlak aan bebouwing neemt substantieel af van circa 1.300 m2 in de huidige
situatie tot circa 350 m2 in de nieuwe situatie. Daarnaast zal het oppervlak aan erfverharding eveneens
aanzienlijk afnemen, wat de mogelijkheden voor infiltratie ten goede komt. Compenserende maatregelen
worden derhalve niet noodzakelijk geacht.
Voor de bouw zal gebruik worden gemaakt van niet-uitlogende bouwmaterialen, zodat het
oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Het vuilwater wordt gescheiden van het hemelwater geloosd op
het aanwezige riool.
Op 19 september 2018 is de digitale watertoetsprocedure doorlopen. Zie het voorlopige
'watertoetsdocument' in bijlage 5. Hieruit blijkt dat er geen expliciete waterschapsbelangen met dit plan
gemoeid zijn. De standaard waterparagraaf van waterschap Hunze en Aa's is eveneens opgenomen in
bijlage 5.

4.8

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) moet getoetst worden of een plan of besluit
voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen
hebben voor het milieu. De vervangende nieuwbouw valt niet onder onderdeel C of D van het Besluit m.e.r..
In bijlage D wordt wel gesproken over "de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject". In aansluiting bij de Ladder voor duurzame verstedelijking (zie paragraaf 3.1) geldt
onderhavig plan niet als stedelijke ontwikkeling. Dat betekent dat er geen sprake is van een
m.e.r.-(beoordelings)plicht.
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Hoofdstuk 5

Juridische vormgeving

Dit hoofdstuk bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. Het voorliggende
bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding. Daarnaast is het bestemmingsplan voorzien van
een toelichting omdat het krachtens artikel 3.1.6 van het Bro verplicht is om een bestemmingsplan te
vergezellen met een toelichting. Deze toelichting geeft aan welke gedachten aan het plan ten grondslag
liggen, wat de uitkomsten van verrichtte onderzoeken zijn, wat het resultaat is van de overleggen en tot slot
doet het verslag van de georganiseerde inspraak bij het plan. Hiermee voldoet het bestemmingsplan aan
alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.
De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd
en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe
bestemmingsplannen volgens de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende
standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De
regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden.
Hieronder worden de aanwezige bestemmingsregels puntsgewijs besproken.

5.1

Bestemmingsregels

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met regels en gaat vergezeld met een toelichting. De
regels bepalen op welke manier gronden gebruikt kunnen worden, wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe
bebouwing gebruikt mag worden. De opbouw van de regels sluit aan bij de eisen van de SVBP2012. De
regels van het bestemmingsplan zijn opgedeeld in inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels
en de overgangs- en slotregels.
5.1.1

Inleidende regels

Het hoofdstuk 'Inleidende regels' bevat de begripsbepalingen en de wijze van meten. De definities van de
begrippen sluiten aan bij de Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo. Ook sluiten ze aan bij
de eisen van de SVBP2012.
5.1.2

Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende bestemmingsregels:
Groen.
Woongebied.
Waarde - Archeologische verwachting 2.
De bestemming Groen is opgenomen voor de open weides aan de noordoost- en zuidwestkant van het
plangebied. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan en binnen de bestemming Groen
gelegen aan de Groningerstraat geldt dat erfafscheidingen niet hoger mogen zijn dan 1 m. Dit om de
doorzichten vanuit perceel nr. 52 naar de Groningerstraat en vanuit het plangebied naar de Es te
waarborgen.
Voor
de
houtsingels
binnen
deze
bestemming
geldt
een
aanlegen
instandhoudingsverplichting. De nieuwbouw van de twee woningen is geregeld binnen de bestemming
Woongebied. Voor de deze woningen is een bouwvlak op de verbeelding opgenomen. Binnen deze
bouwvlakken is één woning met een bouwhoogte van 8,2 m (noordelijke woning) en 9,5 m (zuidelijke
woning) toegestaan. De goothoogte van beide woningen bedraagt maximaal 3,5 m. Verder is bepaald dat
de woningen voorzien moeten zijn van een kap met een helling van minimaal 30 graden. Binnen de
bestemming zijn verder toegestaan: aan huis verbonden beroepen; tuinen, nutsvoorzieningen,
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen. Voor de houtwallen binnen Woongebied is
eveneens een aanleg- en instandhoudingsverplichting opgenomen. Bijbehorende bouwwerken zijn
uitgesloten aan de noordzijde van de meest noordelijke woning. Dit vanwege de overeenkomst met de
eigenaar van perceel nr. 52 (zie paragraaf 2.2). Het plangebied is tenslotte ook voorzien van de
dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 2. Dit betekent de gronden binnen het
plangebied mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische
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waarden in de bodem. Zie paragraaf 4.1 voor de bijbehorende regeling.
5.1.3

Algemene regels

Dit hoofdstuk bevat de volgende artikelen:
Anti-dubbeltelregel.
Algemene gebruiksregels.
Algemene afwijkingsregels.
Anti-dubbeltelregel
Deze regel is geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (in artikel 3.2.4 Bro). Deze
standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan voor de
realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van
feitelijke functie- of gebruiksverandering van het gerealiseerde, nogmaals zou kunnen worden gebruik
gemaakt.
Algemene gebruiksregels
In deze regels wordt expliciet weergegeven welk gebruik van gronden en gebouwen in strijd is met het
bestemmingsplan.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel zijn de algemene afwijkingsregels geformuleerd en is zichtbaar met welke afwijkingen binnen
het plan het bevoegd gezag, onder genoemde voorwaarden, mee wenst te werken aan (kleinschalige)
afwijkingen van het bestemmingsplan.
5.1.4

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht
Deze regels zijn geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (artikelen 3.2.1 en 3.2.2 Bro).
Een bestemmingsplan kan ruimte bieden voor ontwikkelingen en daarom soms ander gebruik en/of
bebouwing toelaten dan er in werkelijkheid in het gebied aanwezig is. Bestaande rechten worden
beschermd met overgangsrecht. Er is overgangsrecht voor bouwwerken en overgangsrecht voor gebruik
van de gronden en bouwwerken.
Slotregel
Deze regel is geheel voorgeschreven door de Ministeriële regeling Standaard Vergelijkbare
BestemmingsPlannen. Deze regel geeft aan hoe de planregels van dit plan kunnen worden aangehaald.
Hiermee wordt de naam van het bestemmingsplan vastgelegd. Voor de digitale uitwisseling van plannen
krijgt elk plan ook een unieke code van letters en cijfers.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Aan de totstandkoming van dit bestemmingsplan gaat een lange voorbereiding vooraf, waarin intenstief
overleg met omwonenden heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot enkele bij de notaris contractueel
vastgelegde inrichtingseisen (dd. 2 februari 2018). Voorliggende voorontwerpbestemmingsplan zal voor de
duur van zes weken ter inzage worden gelegd en ter beoordeling worden toegezonden aan de
'overlegpartners' (ex artikel 3.1.1 Bro). De resultaten van deze inspraak- en overlegronde, zullen te zijner
tijd in deze paragraaf worden verwerkt.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de uitvoering van dit bestemmingsplan komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer.
De gemeente en de intiatiefnemer hebben een anterieure overeenkomst afgesloten. Aanvullend is een
planschadeovereenkomst afgesloten waarin bepaald is dat eventuele planschadekosten door de
intiatiefnemer vergoed zullen worden.
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