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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Aanleiding tot het plan

Initiatiefnemers bezitten aan de Taarloseweg 45 in Ubbena een voormalige
agrarische bedrijfslocatie. Initiatiefnemers zijn voornemens om een groot deel van
de voormalige agrarische bebouwing te slopen in het kader van de ruimte voor
ruimte-regeling. Ter compensatie van de sloop van de twee vleeskuikenstallen,
twee schuurtjes en een deel van de huisstal zal op een perceel, dat ongeveer 1.150
meter noordelijker is gelegen, twee compensatiewoningen worden gebouwd.
De slooplocatie ligt in de gemeente Assen op slechts 110 meter afstand van de
snelweg A28. In verband met onder andere geluidsoverlast is deze locatie niet
geschikt om te dienen als compensatielocatie.
De twee compensatiewoningen worden daarom gebouwd op een perceel dat op
grote(re) afstand van de snelweg ligt in de gemeente Tynaarlo. Dit perceel is ook in
eigendom van initiatiefnemers en is momenteel in gebruik als weiland.
De bebouwing op de slooplocatie is verouderd en voorzien van asbest daken.
Vanwege de korte afstand tot de snelweg springt de bebouwing vanaf de A28 zeer in
het oog. Met de sloop van de voormalige agrarische bebouwing treedt forse
landschappelijke kwaliteitsverbetering op.
In totaal wordt ruim 2.800 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt.
Initiatiefnemers komen op grond van deze oppervlakte daarom in aanmerking voor
twee compensatiewoningen. Het perceel waarop de twee woningen worden
gebouwd ligt aan de Taarloseweg nabij 27 in Vries.
Door middel van dit bestemmingplan wordt de bestemming van de locatie aan de
Taarloseweg nabij 27 in Vries gewijzigd in 'Wonen'. Het bestemmingsplan gaat
vergezeld met een toelichting, planregels en een verbeelding.
Parallel aan deze procedure wordt in de gemeente Assen een wijzigingsplan in
procedure gebracht waarmee de agrarische bestemming van het perceel wordt
gewijzigd in 'Wonen'. In de regels van dit wijzigingsplan is een voorwaardelijke
6
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verplichting opgenomen waarmee de sloop van de voormalige agrarische bebouwing
is verzekerd. De start van de ter inzage legging van de ontwerpen van beide plannen
vindt op dezelfde datum plaats.
1.2

Ligging plangebied

Het voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de
Taarloseweg nabij 27 in Vries. Op de onderstaande afbeelding is het plangebied
aangegeven. Op het linker plaatje is de ligging van het plangebied ten zuidoosten
van Vries te zien. Het rechter plaatje geeft de globale begrenzing van het plangebied
weer ten zuiden van het bosperceel aan de Taarloseweg nabij 27 in Vries.

Afbeelding 1: Ligging plangebied ter plaatse van de rode druppel (links) en de globale
begrenzing van het plangebied (rechts)
Zie voor de exacte begrenzing van het plangebied de verbeelding van het
bestemmingsplan.
1.3

Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied
Tynaarlo (vastgesteld op 28 mei 2013) en het bestemmingsplan Buitengebied
Tynaarlo, partiële herziening (vastgesteld op 21 november 2017).
Ter plaatse van het perceel vigeert de enkelbestemming 'Agrarisch-1'. Daarnaast
heeft het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologische verwachting 2'.
Binnen de huidige planologisch-juridische regeling is het niet mogelijk om de
Toelichting
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voorgenomen ontwikkeling te realiseren. Om medewerking te kunnen verlenen aan
de ontwikkeling, dient de enkelbestemming gewijzigd te worden in 'Wonen'.

Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan
1.4

Plansystematiek

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Voor
het plangebied is een passende bestemmingsregeling opgesteld.
Het plan voldoet aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit
ruimtelijke ordening en is opgezet overeenkomstig de landelijk geldende standaard.
Deze landelijke standaard wordt gevormd door de Standaard Vergelijkbare Plannen
2012 (SVBP2012) met de daarbij behorende bijlagen en de Praktijkrichtlijn
bestemmingsplannen (PRBP) en de Standaard voor de Toegankelijke Ruimtelijke
Instrumenten (STRI).
1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande situatie en de beoogde
ontwikkeling, waarbij ook de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de
landschappelijke inpassing aan bod zullen komen. Hoofdstuk 3 gaat in op het
relevante beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente. In hoofdstuk 4 zijn de
resultaten van de relevante milieuonderzoeken opgenomen. De juridische
vormgeving is als hoofdstuk 5 opgenomen. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte ingegaan
op de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
2.1

Huidige situatie

Landschap
De Taarloseweg, de oude Asserstraat en de Westerstraat, evenals de weg naar
Donderen liggen op één van de hoogtelijnen van de rug van Rolde. Deze wegen zijn
onderdeel van het oudste verkeersnetwerk in het gebied.
Het Drents plateau bestaat voornamelijk uit esdorpenlandschap. Dit landschapstype
bevat enkele telkens terugkerende onderdelen, namelijk het dorp, de es, het
beekdal en de velden/bossen/heide.
Het esdorpenlandschap is een agrarisch cultuurlandschap ten voeten uit. Elk
onderdeel van het landschap komt voort uit het agrarisch gebruik en is gerelateerd
aan het functioneren van de lokale agrarische dorpsgemeenschap, met de
boermarken als het oorspronkelijke gezag. De esdorpen vormen vanouds de
ontginningsbasis van het landschap. Ze liggen veelal op landschappelijke overgangen
van nat (beekdal) naar droog (es/heide/bos).
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Afbeelding 3: Het plangebied liggens in het esdorpenlandschap
Rond de dorpen liggen de landschapsonderdelen die vanouds in het
landbouwsysteem elk hun eigen functie hadden. Direct aan de rand van het dorp
lagen de ‘goorns’: kleinschalige, verkavelde gebieden met hagen en singels, waar
onder andere groenten voor menselijke consumptie werden verbouwd. Op de hoger
gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen heen de essen, omzoomd door
bosjes, strubben of soms een ringwal. In het lager gelegen beekdal lagen de
graslanden, tot aan het begin van de vorige eeuw onverdeeld, de zogenaamde
madelanden. Later zijn de beekdalen sterk verkaveld en hebben ze door de aanleg
van houtwallen een kleinschalig, besloten karakter gekregen. Buiten de
gecultiveerde wereld lag de grote ‘woestenij’: het veld, de heide. Dit is een vaak
Toelichting
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enorm grote ruimte die gebruikt werd om de schapen te weiden. Door ontginning en
bebossing (tot ver in onze eeuw) zijn de meeste van deze heidevelden verdwenen.
De landschapsopbouw met de uitwaaierende wegen, essen en lage beekgronden
met de houtwallen is voor een deel nog herkenbaar rond Vries. Vries wordt aan de
oost en westzijde geflankeerd door beekdalen, die onderling sterk van karakter
verschillen. Het beekdal bij Nieuwe Stukken is een brongebied voor het
stroomgebied van het Eelderdiep. Eind jaren ’50 heeft hier een ruilverkaveling
plaatsgevonden. Daarbij is een aantal boomwallen behouden waardoor de oude
verkavelingstructuren ondanks de aanleg van het Noord-Willemskanaal en de A28
ten dele nog herkenbaar zijn.
De omgeving
In de omgeving van het plangebied aan de zuidkant ligt het cultuurhistorisch
waardevolle heidegebied Vreeburg (en Landgoed Heidenheim) dat wordt beheerd
door Drents Landschap.
Landgoed Heidenheim is een parkachtig gevarieerd gebied met een lanenstructuur,
een landhuis en enkele voormalige dienstwoningen. Het landhuis heeft in de loop
der jaren diverse andere functies gehad. Tegenwoordig is het huis particulier
eigendom en in gebruik als woonhuis.
Het heidegebied Vreeburg is ruimtelijk onderdeel van het landgoed Heideheim. De
verschillende heiderestanten maken deel uit van het ontginningslandschap.
De voormalige entree van het landgoed bevindt zich langs de Taarloseweg. Twee
pilaren markeren het begin van de oude oprijlaan. De lange laan van het landgoed
maakt deel uit van een netwerk van onverharde paden dat doorloopt tot in Vries.
Het landhuis Heideheim, gelegen aan het Noord-Willemskanaal, vormde het
oorspronkelijke centrum van dit landgoed. De zandweg. Het landgoed is doorsneden
door het Noord-Willemskanaal en later de A28.
Tussen het plangebied en het landgoed is een kleine boerderij gesitueerd welke als
zodanig het overgangsgebied markeert.
Het perceel
Het plangebied wordt in de huidige situatie gebruikt als grasland voor het
veehouderijbedrijf van initiatiefnemer, dat gevestigd is aan de Taarloseweg 27 in
Vries. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een bosperceel.
Tussen het bosperceel en het plangebied ligt nog een ontsluitingspad voor de
12
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achterliggende percelen grasland van initiatiefnemer. Aan de oost- en de zuidzijde
grenst het plangebied aan agrarische gronden.
Het plangebied wordt gevormd door een open ruimte welke ruimtelijk wordt
afgekaderd door verschillende bosopstanden en houtwallen. Zie de navolgende
foto's.

Afbeelding 4: huidig beeld perceel (vanaf de Taarloseweg)

Toelichting
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2.2

Toekomstige situatie

2.2.1

Taarloseweg 45 in Ubbena

De ontwikkeling van het plangebied is onderdeel van een ruimte voor
ruimte-traject, waarbij de voormalige landschapsontsierende bebouwing op het
perceel aan de Taarloseweg 45 in Ubbena wordt gesloopt. Op de navolgende
afbeelding is de bebouwing van deze locatie zichtbaar. Omdat dit perceel in de
gemeente Assen ligt, is voor de herbestemming van dit perceel een separaat
wijzigingsplan opgesteld. Dit plan, met identificatienummer
NL.IMRO.0106.99WP20211K, is via ruimtelijkeplannen.nl in te zien.

Afbeelding 5: slooplocatie aan de Taarloseweg 45 in Ubbena
Op het perceel aan de Taarloseweg 45 in Ubbena wordt ruim 2.800 m2 aan
landschapsontsierende bebouwing gesloopt. De bedrijfswoning en een deel van de
oude ligboxenstal blijven gehandhaafd.
Voor de toekomstige situatie van het plangebied aan de Taarloseweg 45 is een
landschappelijke inpassingsplan opgesteld (zie afbeelding 6). Dit inpassingsplan is in
oveleg met de gemeente Assen opgesteld en akkoord bevonden.
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Afbeelding 6: Landschappelijke inpassing Taarloseweg 45 in Ubbena
2.2.2

Taarloseweg nabij 27 in Vries

Het perceel grasland aan de Taarloseweg, waarop de twee ruimte voor
ruimte-woningen worden gerealiseerd, heeft een oppervlakte van circa 1 hectare.
Op het noordelijk deel van dit perceel, met een totale oppervlakte van circa 6.000
m2, worden twee woonpercelen gerealiseerd.
Qua situering van de woningen en de invulling van de percelen is enerzijds gekeken
naar karakteristieken van de Taarloseweg met haar boerenerven en anderzijds naar
de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van de omgeving.
De erven langs de Taarloseweg zijn over het algemeen compact en bieden veel
doorkijkmogelijkheden naar het omliggende landschap. Bebouwing verschijnt vooral
vanaf de jaren 30 langs de Taarloseweg en is altijd haaks op de Taarloseweg
geplaatst. Langs de Taarloseweg wordt een grote variatie aan bebouwingsvormen
Toelichting
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teruggevonden van grootschalige (moderne) boerderijen tot kleinere
(woon)boerderijtjes.
Dit heeft erin geresulteerd dat de beide ruimte voor ruimte-woningen als een
cluster c.q. erf verder van de weg af worden gesitueerd. In de uitwerking van de
landschappelijke inpassing en de architectuur (zie ook paragraaf 2.3) vormen beide
woonpercelen een ensemble, georiënteerd haaks op de weg.
Door de toepassing van dit ruimtelijke concept zal de Taarloseweg een sterker
agrarisch beeld behouden. Zie voor de invulling van het perceel met de twee
woningen de navolgende afbeelding.

Afbeelding 7: toekomstige situatie plangebied
Op de noordelijke, grootste kavel, worden hoofdgebouw en bijgebouw los van
elkaar gesitueerd, waarbij het bijgebouw voor de woning wordt geplaatst. De
zuidelijke kavel is iets kleiner. Op deze kavel wordt het hoofd- en bijgebouw
aaneengebouwd. In de regels is door middel van een specifieke bouwaanduiding
vastgelegd dat deze bouwwijze wordt nageleefd.
Op grond van de bouwregels is voor de noordelijke kavel bij recht een hoofdgebouw
toegestaan van maximaal 225 m2 en een losstaand bijgebouw van 175 m2. Onder
voorwaarden, bij een bebouwingsgebied groter dan 900 m2, kan dit toenemen tot
maximaal 225 m2.
16
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Op de zuidelijke kavel is in de regels bepaald dat het aaneengebouwde volume
maximaal een oppervlakte mag hebben van 425 m2.
De woningen krijgen ieder een eigen inrit. De meest noordelijke inrit wordt hierbij
visueel als ondergeschikte inrit ontworpen / ingepast.
Het perceelsgedeelte tussen de woningen en de weg blijft vrij van bebouwing om de
landschappelijke overgang te waarborgen.
2.3

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing

Door Buro Stad en Land is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld van de gewenste
ontwikkelingen op het perceel nabij de Taarloseweg 27 te Vries in het kader van de
ruimte voor ruimte-regeling. In deze paragraaf zijn de belangrijkste richtpunten ten
aanzien van de invulling van het perceel met de twee ruimte voor ruimte-woningen
weergegeven. Het complete plan is als Bijlage 1 aan deze toelichting toegevoegd.
Het ruimtelijk kwaliteitsplan is opgesteld met inachtneming van de volgende
algemene uitgangspunten:
Waardering voor de historische structuur van het landschap;
Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het
landschap;
Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en structuurgroen op het
erf en in de omgeving);
Goede ontsluiting van het erven;
De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene
ontwikkelingen;
Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in de
directe omgeving;
Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen;
Duurzame ontwikkeling waar mogelijk.
2.3.1

Landschap

De ruimtelijke kenmerken van het landschap vormen belangrijke uitgangspunten
voor het uitwerken van het plan. Het betreft hier de openheid, de lange zichtlijnen,
de opstrekkende verkaveling en het gebruik van inheemse beplanting en bomen op
of nabij het erf. De erfinrichting is bovenal sober, beperkt. Klassieke elementen, als
hoogstamfruitbomen versterken de inrichting.
Toelichting
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Met het kwaliteitsplan is bereikt dat de erven aansluiten bij de karakteristieken van
de omgeving. De kenmerken van dit landschap worden gevormd door de
regelmatige kavelvorm, de diversiteit in architectuur (omgeving) en een relatief
open tot halfopen gebied met sterke zichtlijnen vanaf de weg. De gewenste
ontwikkeling wordt als zodanig hier ingepast. Om opstallen een ruimtelijke eenheid
te laten vormen worden erfgrenzen sterker benadrukt in de vorm van lijnvormige
beplantingsvormen. Hiermee wordt tevens de visuele invloed op de omgeving
beperkt.
Ten aanzien van de erfinrichting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Afscherming van volumes met opgaand groen of schuttingen aan de achterzijde
niet gewenst, behalve als lage erfgrenshaag of schapenhek;
Tussen beide kavels en langs de zuid- en westzijde wordt een lage haag
(inheems, meidoorn, beuk) voorzien waarmee de verkaveling wordt benadrukt
en gewenste privacy wordt verkregen, aan de noordzijde, tussen bosje en erf kan
volstaan worden met een eenvoudige bomenrij met haag (bijv. zwarte els met
meidoorn- of beukenhaag), het oorspronkelijke landschap met houtwallen
versterkend en de overgang tussen bosje en open landschap meer geleidelijk
laten ontstaan;
Het parkeren buiten wordt deels aan het zicht onttrokken door groen op de
erfgrens aan de zuidzijde en tussen de twee erven;
Gebruik van streekeigen/inheems plantmateriaal overeenkomstig de
landschappelijke kenmerken met o.a. zomereik, noot, zwarte els, ruwe berk,
scherpe hulst, meidoorn, sleedoorn, hazelaar etc;
Fruitbomen 3 st. aan straatzijde als hoogstamboom aanplanten.
2.3.2

Stedenbouw

Ruimtelijk moeten beide kavels een eenheid vormen in het landschap in een
compacte setting. Het geheel van de twee nieuwe erven heeft een regelmatige,
blokvormige kavelvorm. De enigszins gedraaide ligging van de weg ten opzichte van
de overwegende kavelrichting maakt dat de nokrichting van gebouwen parallel
geprojecteerd is aan de verkavelingsrichting (en daardoor iets gedraaid t.o.v. de
weg, conform de woningen in de omgeving. De opstallen worden centraal op de
kavel gesitueerd op grotere afstand van de weg (zo’n 55 m.)
Er dient sprake te zijn van een duidelijk verschil tussen voor- en achtererf zoals bij
agrarische opstallen gebruikelijk. Dit betekent dat de voorzijde (straatkant) iets
18
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rijker gedetailleerd kan zijn dan de achterzijde (siertuin voor, extensievere tuin
achter). De twee erven vormen ruimtelijk één cluster (als het ware één erf met een
hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen). Dit uit zich in een opdeling van één
woning met aangebouwd bijgebouw, het hoofdgebouw, en één architectonisch
meer ondergeschikte woning met vrijstaand bijgebouw, als het ware twee schuren.
De onderstaande 3d afbeelding geeft een impressie van de toekomstige situatie.

Afbeelding 8: impressie nieuwe situatie
2.4

Verkeer en parkeren

Verkeer
Aan de hand van de kengetallen van het CROW model dient voor een vrijstaande
woning met garage in het gebiedstype landelijk wonen rekening gehouden worden
met 9 motorvoertuigbewegingen per etmaal (gemiddelde weekdag).
Het toevoegen van twee ruimte voor ruimte-woningen heeft een lichte stijging van
het aantal verkeersbewegingen op de Taarloseweg tot gevolg. Deze ontwikkeling is
echter onlosmakelijk verbonden met de sanering van het agrarisch bedrijf aan de
Taarloseweg 45 in Ubbena. Deze sanering heeft een afname van het aantal
verkeersbewegingen tot gevolg vanwege het beëindigen van de bedrijfsmatige
activiteiten alhier.
Per saldo zal het ruimte voor ruimte-plan resulteren in een afname van het aantal
verkeersbewegingen vanwege het staken van de bedrijfsactiviteiten.

Toelichting
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Parkeren
Op basis van de CROW-publicatie nr. 318 'Kencijfers wonen, werken en
voorzieningen' wordt voor vrijstaande woningen gerekend met een parkeernorm
van 2,3 parkeerplaatsen per woning. Op het eigen terrein van de ruimte voor
ruimte- woningen is meer voldoende ruimte om te voorzien in de parkeerbehoefte.

20
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld
door het (voormalige) ministerie van Infrastructuur en Milieu. De SVIR heeft
betrekking op de periode tot 2040 en heeft als motto: 'Nederland concurrerend,
leefbaar en veilig'. Om dit motto te kunnen bereiken zijn de volgende drie doelen
gesteld:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van
de ruimtelijk-economische structuur;
Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke
en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
De bovengenoemde doelen zijn uitgewerkt in dertien nationale belangen. Nationaal
belang dertien luidt: 'zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle
ruimtelijke en infrastructurele besluiten'. Het Rijk is verantwoordelijk voor een goed
systeem van ruimtelijke ordening, inclusief zorgvuldige, transparante ruimtelijke en
infrastructurele besluiten. Dat betekent dat het systeem zo ingericht moet zijn dat
integrale planvorming en besluitvorming op elk schaalniveau mogelijk is en dat
bestaande en toekomstige belangen goed kunnen worden afgewogen. Bij nieuwe
ontwikkelingen, aanleg en herstructurering moet in elk geval aandacht zijn voor de
gevolgen voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel erfgoed.
"Vraaggericht programmeren en realiseren van verstedelijking door provincies,
gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te anticiperen op
stagnatie en krimpregio's leefbaar te houden. Ook dient de ruimte zorgvuldig te
worden benut en overprogrammering te worden voorkomen." Om beide te bereiken
is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 lid 1 en 2 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit artikel is op 1 juli 2017 gewijzigd. In de
bijbehorende Nota van Toelichting is aangegeven dat ontwikkelingen die geen extra
verstedelijking tot gevolg hebben maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals
bijvoorbeeld de ruimte voor ruimte-projecten, niet beschouwd worden als
stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Dit betekent dat de 'laddertoets'
Toelichting
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niet van toepassing is op onderhavig planvoornemen.
3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische
borging van het beleid uit de SVIR. In het Barro zijn regels opgenomen die de
beleidsruimte van andere overheden inperken, daar waar nationale belangen dat
noodzakelijk maken. Het gaat hier om de nationale belangen die in paragraaf 3.2.1
genoemd zijn. Deze hebben geen inperkende werking voor dit planvoornemen. Het
Rijksbeleid heeft geen doorwerking in voorliggend bestemmingsplan. Het plan is
niet in strijd met de rijksbelangen.
3.2

Nationaal Waterplan

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is
de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle
voorgaande nota’s waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen
aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 – 2015 voert om te komen tot een
duurzaam waterbeheer.
Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen,
voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden
de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan
heeft betrekking op het gehele watersysteem, zowel oppervlaktewater, grondwater
als de bijbehorende waterkeringen, oevers en dergelijke. Het Nationaal Waterplan
bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de Kaderrichtlijn
Water zijn opgesteld. Het Nationaal Waterplan zet veel van het in de voorgaande
nota’s waterhuishouding opgenomen beleid voort waaronder integraal waterbeheer
en de watersysteembenadering. Daarnaast kijkt het waterplan verder vooruit om tot
een klimaatbestendige aanpak te komen.
Door middel van de watertoets (zie paragraaf 4.8) is in het voorliggende plan
voldoende rekening gehouden met het Nationaal Waterplan.

22

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1

Omgevingsvisie Drenthe

Provinciale Staten hebben op 3 oktober 2018 ingestemd met de Actualisatie
Omgevingsvisie Drenthe 2014. De Omgevingsvisie is hét kader voor de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De provincie beschrijft hierin wat
de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling is. Daarbij is de volgende missie
geformuleerd: "het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de
kernkwaliteiten die de provincie rijk is". De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die
bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Het provinciaal belang
ligt in het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten.
De visiekaart geeft het algemene beleid per gebied weer. Op de visiekaart is te zien
dat het plangebied binnen de grenzen van het landbouwgebied ligt.
In het landbouwgebied is het beleid gericht op het versterken van de positie van de
Drentse agribusiness op de Europese en wereldmarkt. Voor de landbouw wordt
gestreefd naar een robuust systeem. Dit wordt gedaan onder andere door gebieden
aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, door
innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te leggen.
Bij de te nemen inrichtingsmaatregelen voor de landbouw wordt zo veel mogelijk
rekening gehouden met de robuuste systemen en kernkwaliteiten. Ontwikkelingen
in deze gebieden mogen geen negatief effect hebben op de landbouw. In deze
gebieden streven we naar een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op
de functie Landbouw.
Ten aanzien van wonen geeft de provincie in de Omgevingsvisie aan dat wordt
gestreefd naar een robuust sociaaleconomisch systeem waarbinnen voldoende
variatie in het aanbod van woonmilieus en voorzieningen met een hoge kwaliteit
aanwezig is.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig gebruik
maken van de ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de
kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de
leefomgeving.
Toelichting
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Sociaal-Economisch Raad (SER)-ladder en bundelingsbeleid
Voor het inpassen van ruimtevragende functies stelt de provincie voor de SER-ladder
als denkmodel te hanteren. Deze methode helpt een goede afweging te maken bij
het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. 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 openbaar vervoervoorzieningen.
Met bundeling en intensivering van verstedelijking ontstaat voldoende massa voor
hoogwaardige voorzieningen. De verzorgingsfunctie van stedelijke centra wordt
daardoor versterkt en er ontstaan kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid
met openbaar vervoer.
Naast het bundelingsbeleid geeft de provincie Drenthe in zijn Omgevingsvisie aan
dat het ruimte biedt voor woningbouw ter vervanging van landschap ontsierende
agrarische bedrijfsgebouwen. Hiervan is bij deze ontwikkeling sprake aangezien de
bouw van de twee ruimte voor ruimte-woningen in het voorliggende plan
onlosmakelijk is verbonden met de sloop van ruim 2.800 m2 aan
landschapontsierende bebouwing op het perceel aan de Taarloseweg 45 in Ubbena.
Analyse kernkwaliteiten
Onderdeel van de Omgevingsvisie zijn de kaarten waarop de begrenzing van de
kernkwaliteiten zijn aangegeven (landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie,
aardkundige waarde en rust).
Landschap
Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het landschapstype
‘Esdorpenlandschap’.
De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het
aantrekkelijke milieu om te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het
Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit
aan landschapstypen.
De provinciale ambitie is het behouden en versterken van de verscheidenheid, de
kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het landschap. Van provinciaal
belang is het behouden van landschapskenmerken en de onderlinge samenhang en
het versterken van de verschillende landschapstypen.
Samengevat zijn de doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap:
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Het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van
landschapstypen;
Het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van de
verschillende landschapstypen:
1. in esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen en beekdalen.
Voor het esdorpenlandschap is het provinciale belang gericht op de essen en de
beekdalen. De essen zijn de in het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes
die veelal omgeven zijn met esrandbeplanting. De beekdalen zijn onbebouwde
gebieden met kleinschalige beplantingstructuren en beekdal(rand)beplanting. Het
provinciale beleid is bij de essen gericht op het behoud van die open ruimte en het
versterken van de esrandbeplanting en bij de beekdalen op het behoud van het
onbebouwde karakter en het versterken van de karakteristieke
beekdal(rand)beplanting.
Toetsing
De Taarloseweg heeft een sterke agrarische en landschappelijke context. Dit beeld
manifesteert zich als reeks compacte erven met zware erfbeplanting en een
eenvoudig wegprofiel. Zware beplantingsstructuren, zoals de oprijlaan van
Heideheim en noordelijk het Oelebosje domineren de horizon.
De erven langs de Taarloseweg zijn compact en bieden veel doorkijkmogelijkheden
naar het omliggende landschap. De oprijlaan van landgoed Heideheim (sinds 1993) is
in de ruilverkavelingsplannen als zelfstandig element in het landschap gewaardeerd
en behouden. Uiteraard gecombineerd met de inpassing van het restant van de oude
heide.
De bebouwing langs de Taarloseweg bestond aanvankelijk eerst uit
heideontginningsboerderijen en later volgde een enkele woning. Karakteristiek aan
deze bebouwing is dat zij altijd haaks op de Taarloseweg werd geplaatst.
De twee ruimte voor ruimte-woningen worden als compact cluster gebouwd op
enige afstand uit de weg. Deze opzet van de woningen is een verfijnde verwijzing
naar de bebouwingsclusters uit de omgeving en voegt zich hierdoor op natuurlijke
wijze in het landschap. Door te kiezen voor de compacte clustering is de impact van
het plan op de openheid relatief gering. Bovendien is de verdichting van het
landschap door de terugliggende positionering van de bebouwing minimaal.
Aardkundige waarden
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Er is sprake van een kernkwaliteit op het gebied van ‘Aardkundige waarden’. De
provincie wil aardkundige waarden, die bijdragen aan het specifieke Drentse
karakter, behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale
landbouwkundig gebruik te belemmeren.
Voor aardkundige waarden onderscheidt de provincie drie beschermingsniveaus die
verschillen in de mate van inzet van de provincie. De twee hoogste
beschermingsniveaus (beschermen en regisseren) zijn van provinciaal belang en
aangegeven op de kaart van de Omgevingsvisie. Ter plaatse van het plangebied geldt
het niveau 'generieke bescherming'
In deze gebieden wil de provincie de lokale aardkundige kenmerken voor de
toekomst bewaren. Van de gemeente wordt verwacht dat zij in deze gebieden
nagaan welke kenmerkende aardkundige waarden aanwezig zijn en dat zij hieraan
bescherming geven via het gemeentelijk bestemmingsplannen plannen en
initiatieven daar op beoordelen.
Toetsing
In het huidige bestemmingsplan zijn aan de gronden binnen het plangebied geen
bijzondere waarden toegekend.
Cultuurhistorie
Er is sprake in het plangebied van een kernkwaliteit cultuurhistorie, te weten het
sturingsniveau: ‘Deelgebied 1: Kop van Drenthe - rijk landschap, rijke dorpen’. Voor
dit deelgebied geldt een gaaf en kleinschalig cultuurlandschap met een duidelijke
samenhang in tijd en ruimte . De volgende ambities zijn opgenomen in het
Cultuurhistorisch Kompas en relevant voor het plangebied:
Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze
karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es,
beekdal en veld met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als
houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote
tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische
bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;
Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de
esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing
en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het
bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
Het behouden van de openheid van de brede beekdalen, als contrast met hun
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scherpe begrenzingen in de vorm van houtwallen en bossen;
Het veiligstellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het
behouden van licht slingerende wegdorpen en verder versterken van de
houtwalpatronen en de opstrekkende verkaveling in het buitengebied.
Toetsing
Verwezen wordt naar paragraaf 2.2.2 van deze toelichting. Daarin is de toekomstige
inrichting van het plangebied beschreven. Hiernaast is in de bijlagen van de regels
een ruimtelijke kwaliteitsplan opgenomen waarbij nadrukkelijk rekening is
gehouden met de ruimtelijke opzet van de cultuurhistorische waarden en de
stedenbouwkundige structuur. De cultuurhistorische kernkwaliteiten zijn derhalve
voldoende geborgd.
3.3.2

Omgevingsverordening

De provincie heeft de Omgevingsvisie (deels) doorvertaald naar een verordening
voor zover het planologisch relevante aspecten betreft. De geconsolideerde versie
van de Omgevingsverordening is op 8 december 2021 door Provinciale Staten
vastgesteld. In de omgevingsverordening is bepaald dat indien bij een ruimtelijk
plan kernkwaliteiten betrokken zijn:
in het ruimtelijk plan wordt uiteengezet hoe het desbetreffende plan zich
verhoudt tot het behoud en de ontwikkeling van de bij het plan betrokken
kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid, en de strategische opgaven en
de sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de omgevingsvisie;
het desbetreffende ruimtelijk plan geen nieuwe activiteiten mogelijk maakt dan
wel wijziging van bestaande activiteiten die deze kernkwaliteiten significant
aantasten.
Uit paragraaf 3.3.1 volgt dat de kernkwaliteiten niet worden aangetast vanwege de
voorgenomen ontwikkeling.
De overige kernkwaliteiten (archeologie, aardkundige waarden, rust en natuur) zijn
voor dit plan niet relevant. Het aspect archeologie komt echter nog wel aan de orde
in paragraaf 4.7.
Ruimte voor ruimte
In artikel 2.16 van de geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Drenthe
zijn de voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moet worden om in aanmerking
te komen voor ruimte-voor-ruimte.
Toelichting
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Artikel 2.16 Ruimte-voor-ruimte regeling
1. 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.
2. De ruimte-voor-ruimte regeling wordt vormgegeven met inachtneming van het
volgende:
a. toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische
bedrijfsbebouwing die op 2 juni 2010 al aanwezig was;
b. de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor 1 compensatiewoning tenminste
750 m2 en tenminste 2.000 m2 voor maximaal 2 compensatiewoningen aan
agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt;
c. een beperkte afwijking van de onder b genoemde randvoorwaarde is
mogelijk mits sprake is van een extra kwaliteitsslag;
d. 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;
e. randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de
compensatiewoning worden vastgelegd;
f.

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.

De ontwikkeling op het perceel aan de Taarloseweg nabij 27 is onlosmakelijk
verbonden met de sanering van de landschapsontsierende bebouwing op het
perceel aan de Taarloseweg 45 in Ubbena.
Het ruimte voor ruimte-plan van initiatiefnemer voldoet aan de gestelde
voorwaarden van uit de provinciale verordening. De bebouwing is opgericht voor de
genoemde datum en er wordt ruim 2.000 m2 aan bebouwing gesloopt. De
landschappelijke inpassing en de stedenbouwkundige uitwerking van het plan is
vastgelegd in een ruimtelijk kwaliteitsplan. Via een voorwaardelijke verplichting
(weergegeven in de regels) is de invulling van het perceel conform dit kwaliteitsplan
juridisch geborgd.
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3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan gemeente Tynaarlo 2009

De structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo stuurt primair op de
robuuste landschappelijke structuren. In de visie wordt veel nadruk gelegd op de
continuïteit van de beekdalen, individuele identiteit van de 5 ruggen van de
gemeente Tynaarlo (samen vormen zij het Hondsrugcomplex), de flanken van deze
ruggen en de inpassing van de dorpen in het landschap. Vanuit deze robuuste
structuren wordt ruimte geboden voor initiatieven mits zij een bijdrage leveren in
het behouden, versterken of vernieuwen van het landschap. Op een concreter
schaalniveau kent het LOP sturings- en inrichtingsprincipes met spelregels voor de
diverse landschappelijke eenheden (es, beekdal, heideontginning etc).
De jonge heideontginningen kenmerken zich in het algemeen door een
schaakbordachtige structuur. Rechte, lange wegen en een percelering van
regelmatige vierkanten en rechthoeken. Deze ontginning ging gepaard met
ingrijpende cultuurtechnische maatregelen.
De jonge ontginningslandschappen zijn de gebieden, waar landbouw de
hoofdfunctie heeft. De nieuwe ontwikkelingen in de landbouw brengt in deze
gebieden dan ook een grote (ruimtelijke) verandering met zich mee. De
boerenerven groeien uit hun voegen en krijgen allerlei extra functies (mestsilo’s),
waardoor zij het landschappelijk beeld verstoren. De ambitie is om de erven
landschappelijk in te passen door middel van stevige randbeplanting
De ruimte voor ruimte-woningen worden zorgvuldig in het landschap ingepast als
ware het een boerenerf. Hiermee voegt de nieuwbouw zich op een natuurlijke wijze
in dit landschap.

Toelichting

29

3.4.2

Structuurvisie Wonen

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 samenwerking, 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 brengen 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 wijken;
bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra
met voorzieningen;
bijdraagt tot een duurzame samenleving.
Het plan behelst het realiseren van 2 ruimte voor ruimte-woningen. De
landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt op het perceel aan de
Taarloseweg 45 in Ubbena. De nieuwbouw wordt gepleegd aan de Taarloseweg nabij
27 in Vries. Feitelijk is er sprake van een bijzondere toepassing van de ruimte voor
ruimte-regeling. De Structuurvisie Wonen geeft aan dat incidentele woningbouw
mogelijk is op functieveranderingslocaties. Hier is indirect sprake van. Gesteld kan
worden dat het plan daarom in overeenstemming is met de Structuurvisie Wonen.
3.4.3

Woonvisie 2022-2027 (concept)

Op 1 maart 2022 heeft het college ingestemd met de concept woonvisie. De
vaststelling van de visie in de gemeenteraad volgt nog.
Het college zet in op gemêleerde woonwijken, waarin verschillende doelgroepen
aan bod komen. De voornaamste voorstellen die hier aan moeten bijdragen zijn:
vóór 2030 tenminste 100 extra sociale huurwoningen bouwen met de
woningbouwcorporaties.
duidelijke uitganspunten voor gemeentelijke bouwprojecten vanaf 20
woningen:
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1. minstens 30% goedkope huur (< huurtoeslaggrens) en koop (max. € 250.000*)
2. minstens 35% middeldure huur (< € 1.000*) en koop (€ 250.000 - NHG-Grens*)
3. 30% dure huur ( > €1.000*) en koop (> € 355.000*)
*Koopgrenzen en huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en aangepast
een doelgroepenverordening voor particuliere bouwprojecten vanaf 20
woningen. Hierin moeten regels komen te staan die vergelijkbaar zijn met de
uitgangspunten die de gemeente voor haar projecten hanteert.
De krapte op de woningmarkt is volgens het college niet op te lossen door je als
gemeente bij nieuwbouw alleen op een specifieke doelgroepen te richten. Een
mengvorm van verschillende soorten woningen en flexibele bouw is volgens het
college de sleutel.
Het ruimte voor ruimte-plan richt draagt bij aan het realiseren van woningen voor
een doelgroep die buiten wil wonen. De concept Woonvisie gaat uit van flexibele
bouw om de krapte op de woningmarkt op te lossen. Het ruimte voor ruimte-plan
draagt hier een (klein) steentje aan bij.
3.4.4

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014 - 2024

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie
Cultuurhistorie 2014-2024 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. In paragraaf 2.2.2.
wordt onder andere ingegaan op het aspect cultuurhistorie.
Cultuurhistorie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het
voorliggende plan. Zie hiervoor ook het ruimtelijk kwaliteitsplan (Bijlage 1).
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3.4.5

Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, die is vastgesteld op 28 mei 2013, is vastgelegd op
welke wijze de gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De
Structuurvisie Archeologie inventariseert de bekende en verwachte archeologische
waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke beleid. Het belangrijkste instrument
daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen zullen te
beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden
bestemmingsregels voorzien. In paragraaf 4.7 Archeologie wordt nader ingegaan op
het aspect archeologie.
3.4.6

Welstandsnota

De welstandsnota bevat criteria waaraan een bouwplan qua uiterlijke verschijning
wordt getoetst. De welstandscriteria zijn onderverdeeld naar ligging, massa en vorm,
gevelopbouw, detaillering en materiaal- en kleurgebruik.
In het ruimtelijke kwaliteitsplan zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten
verwoord waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwerpen van de
woningen.
Het plangebied ligt in het welstandsgebied 15 'essenlandschap'.
Bij (vervangende) nieuwbouw is het mogelijk om nieuwe materialen, kleuren,
detailleringen en dergelijke toe te passen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan
aan het karakter en de uitstraling van de directe omgeving. De ruimtelijke kwaliteit
van de directe omgeving mag hierdoor niet worden aangetast. Een
stedenbouwkundig plan geeft in deze gevallen de onderbouwing voor de
veranderingen en de nieuwe relatie ten opzichte van de traditionele bebouwing.
Hierbij wordt, indien van toepassing, ook aandacht besteed aan grotere en/of
dichtere bebouwing en wijziging van de situering of oriëntatie.
Het bouwplan zal aan de welstandcommissie voorgelegd. De welstandscommissie
beoordeeld of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
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3.4.7

Beleidsvisie Omgevingsveiligheid

In de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid, welke is vastgesteld op 26 februari 2019,
wordt een visie en ambitie gegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aspect
veiligheid. Om zowel ruimte te bieden aan de ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente als ervoor te zorgen dat er geen onnodige of onacceptabele
veiligheidsrisico’s worden gelopen is het wenselijk om sturing te geven aan de
situering van bedrijven met een risicocontour en aan ruimtelijke ontwikkelingen
binnen bestaande risicocontouren of aandachtsgebieden. Door onderscheid te
maken in verschillende gebieden met verschillende ruimtelijke functies en daaraan
gebiedsgerichte ambities te koppelen, combineert de gemeente Tynaarlo de
gewenste veiligheidsniveaus optimaal met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
In deze omgevingsveiligheidvisie worden de volgende gebieden onderscheiden:
woonwijken;
bedrijventerreinen;
buitengebied.
Het plangebied ligt in het deelgebied buitengebied. Voor het buitengebied van het
gemeentelijk grondgebied kiest de gemeente Tynaarlo voor een veiligheidsniveau
dat voor een groot deel gelijk is aan dat van bedrijventerreinen. In paragraaf 4.6
Externe veiligheid wordt nader ingegaan op het aspect externe veiligheid.
3.4.8

Omgevingsvisie (in voorbereiding)

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in. Elke gemeente dient
dan over een Omgevingsvisie te beschikken. Hierin verwoordt de gemeente haar
integrale visie op de ruimtelijke leefomgeving. Hoe gaan we in de toekomst om met
onze ruimte voor natuur, economie, mobiliteit, water en wonen. De Omgevingsvisie
is een document over de toekomstige ontwikkeling van de gemeente, waar de
vraagstukken over het ruimtelijk domein een belangrijk deel van uitmaken.
De twee hoofdthema’s in de verkenningennota en discussienota zijn ‘leefbare
dorpen’ en ‘vitaal platteland’. Voor beide thema’s geldt dat duurzaamheid een
belangrijke rol speelt.
Uit het participatietraject is gebleken dat de inwoners van de gemeente Tynaarlo
zeer tevreden zijn met de leefbaarheid van hun dorpen. Daarbij gaat het om zaken
als veiligheid, rust en sociale samenhang, maar ook om de fysieke omgeving, de
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woning en de openbare ruimte. Wel moet er volgens hen voldoende aandacht zijn
voor de toenemende vergrijzing in de dorpen en de kwaliteit van
voorzieningencentra. Daarnaast komen ook zaken als verkeersveiligheid, het
onderhoud van de openbare ruimte en voldoende woonruimte aan de orde.
Bij vitaal platteland gaat het kort gezegd vooral om de kwaliteit van natuur en
landschap. De gemeente kijkt hoe met behoud van het goede nieuwe
ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. De keuzes voor de omgevingsvisie hebben
onder andere te maken met het verbeteren van de biodiversiteit, de
energietransitie, klimaatadaptie en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme
binnen de gemeente.
In de discussienota is aangegeven dat het beleid van de gemenete is gericht op het
beschermen van landschap en natuur. Echter wil de gemeente ook ruimte bieden
aan nieuwe initiatieven, zoals zonnevelden, recreatievoorzieningen,
natuurontwikkeling, woningbouw, landbouw, infrastructuur.
De vraag die zich aandient is hoe die nieuwe initiatieven op een goede en
verantwoorde manier ingepast kunnen worden in het landschap van de gemeente
Tynaarlo. Kunnen nieuwe ontwikkelingen worden ‘ingepakt’ in nieuwe, in het
landschap, passende groenstructuren? Of moet de gemeente zorgen voor
compensatiemaatregelen: nieuwe natuur als compensatie voor nieuwe
ontwikkelingen?
In het voorliggende plan is de nieuwe ruimte voor ruimte-ontwikkeling op
zorgvuldige wijze ingepast in het landschap waardoor het plan geen afbreuk doet
aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.
3.4.9

Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo

Omdat het voorliggende plan niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan
Buitengebied Tynaarlo is een partiële herziening van dit plan noodzakelijk.

34

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

Hoofdstuk 4 Milieuaspecten
Per paragraaf wordt ingegaan op het geldende beleid en wetgeving voor de
verschillende aspecten en op de wijze waarop dit van invloed is op het voorliggende
plan.
4.1

Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de
aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals
woningen:
1. ter plaatse van de woningen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden
gegarandeerd;
2. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de
betreffende bedrijven.
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een lijst
opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn
gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de
richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond
waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten
opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk' of 'rustig buitengebied'; voor
omgevingstype ‘gemengd gebied’ kunnen kleinere richtafstanden worden
gehanteerd. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke
dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.
Wanneer niet voldaan wordt aan de richtafstanden kan uit nader onderzoek blijken
of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd en of rekening
wordt gehouden met de bedrijfsvoering van omringende bedrijven.
Onderzoek
In de direct omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd. Op de
navolgende uitsnede van de verbeelding, behorende bij het vigerende
bestemmingsplan, is ten noorden van het plangebied een agrarisch bedrijf
gevestigd. Dit is het bedrijf van initiatiefnemer aan de Taarloseweg 27 op een
afstand van ruim 130 meter vanaf het bouwvlak van het bedrijf tot de dichtstbijzijnde
plangrens. De werkelijke afstand tussen de dichtstbijzijnde ruimte voor
ruimte-woning en het bedrijf is groter.
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Afbeelding 9: uitsnede plankaart
Voor het aspect ‘geur’ zijn niet de richtafstanden uit de uitgaven ‘bedrijven en
milieuzonering’, maar de wettelijke afstand uit de Wet geurhinder en veehouderij.
Op het aspect geur wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan.
Voor een grondgebonden agrarisch bedrijf geldt voor het aspect geluid een grootste
richtafstand van 50 meter (milieucategorie 3.2) in een rustig buitengebied.
Aan de richtafstanden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt
ruimschoots voldaan. Omgekeerd worden de bedrijfsfuncties niet in hun
bedrijfsvoering belemmerd door de toevoeging van de woning en (milieugevoelig
object) aangezien het plangebied zich niet binnen de richtafstanden bevindt.
Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het plan niet in de
weg.
4.2

Geur

Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor
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vergunningsplichtige veehouderijen, als het gaat om geurhinder. Voor
meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor geurhinder
opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee
categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld,
wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een
geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld
geldt dat, buiten een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige
objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 2 odeur units per kubieke meter
lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag
deze niet meer bedragen dan 8 odeur units per kubieke meter lucht.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën
waarvoor per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en
paarden) en een geurgevoelig object de volgende afstanden aangehouden te
worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom
is gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom
is gelegen.
Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen.
Deze eisen zijn gebaseerd op en komen overeen met de vaste afstanden zoals
opgenomen in de Wgv.
Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wgv is een geurgevoelig object als
volgt gedefinieerd: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting
geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt
gebruikt.
Activiteitenbesluit
Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische
activiteiten. Het Besluit landbouw milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen.
Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als al hun activiteiten
onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven,
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zoals veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren
houden), glastuinbouwbedrijven, bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met
open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen (bijvoorbeeld mest).
Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader
opgenomen als in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en
buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de Wgv. Ook de geurbelasting
wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van
de afstanden.
Onderzoek
In het betreffende geval ligt het dichtstbijzijnde agrarische perceel op ruime afstand
(circa 130 meter) van het plangebied. Op dit bedrijf worden dieren gehouden
waarvoor geen geuremissie is vastgesteld. In het buitengebied geldt dan een afstand
van 50 meter.
Gezien de onderlinge afstand kan op voorhand worden geconcludeerd dat het
agrarisch bedrijf de voorgenomen ontwikkeling niet belemmerd. Ter plaatse van de
compensatiewoningen is er daarmee sprake van een aanvaardbaarheid woon- en
leefklimaat.
Omgekeerd vormt de voorgenomen ontwikkeling geen belemmering voor het
bestaande agrarisch bedrijf aan de Taarloseweg 27 in Vries.
4.3

Bodem

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de
bodemgesteldheid in het plangebied. Aangetoond dient te worden dat de bodem en
het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
Onderzoek
Door Sigma Bouw & Milieu is een verkennend milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd voor het perceel waar de ruimte voor ruimte-woningen worden
gebouwd. Het rapport (projectnummer: 21-M9762, d.d. 19 maart 2021) is Bijlage 2 aan
deze toelichting toegevoegd. Hierna is het onderzoeksresultaat samengevat.
Vooronderzoek
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de
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onderzoekslocatie onderdeel is van een weideperceel. Voor zover bekend is de
onderzoekslocatie in het verleden niet eerder bebouwd geweest. De
onderzoekslocatie is in het verleden geruime tijd als agrarische grond in gebruik
geweest. Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel
bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van
gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht"
aangemerkt.
Veldonderzoek
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal
geen bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke duiden op een vorm van
bodemverontreiniging. Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk
waarneembare afwijkingen.
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest
op het maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Ook op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
De bovengrond (0.0 - 0.5 m-mv) bevat geen van de onderzochte componenten
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Voor de ondergrond (0.5-2.0 m-mv) is wel een verhoogd gehalte aan kobalt en kwik
(zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde aangetroffen
Ondergrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen)
t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en kwik overschrijden de tussenwaarde
(indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) echter niet zodat
er uit milieuhygiënische overweging geen aanleiding is tot het instellen van
aanvullend onderzoek.
Het grondwater (peilbuis 1) bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v.
de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de
bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval echter niet overschreden zodat er uit
milieuhygiënische overweging geen aanleiding is tot het instellen van aanvullend
onderzoek.
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Conclusie
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie
niet geheel vrij is van bodemverontreiniging. De ondergrond en het grondwater ter
plaatse van de onderzoekslocatie bevat enkele stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. Deze lichte verontreinigingen
overschrijden de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor
geen formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de
weg.
4.4

Geluid

Wegverkeerslawaai
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen in principe een
geluidszone. Uitzondering zijn wegen waarvoor een maximale snelheid van 30
km/uur geldt en de wegen die deel uitmaken van een woonerf.
Voor wegverkeer stelt de Wgh dat in principe de geluidsbelasting op de
geluidsgevoelige functies de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag
overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voorkeursgrenswaarde van 55 dB in
principe niet worden overschreven. Voor industrielawaai van gezoneerde
industrieterreinen mag de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in principe niet
worden overschreden.
Geluidsonderzoek dient uitgevoerd te worden wanneer een gevoelige functie
binnen een bepaalde zone wordt gebouwd. De breedte van de zone is afhankelijk
van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en van het aantal
rijstroken. In buitenstedelijk gebied bedraagt de zonebreedte voor
tweestrookswegen die aan weerszijden van de weg in acht moet worden genomen
250 m.
Onderzoek
De woningen zullen op enige afstand uit de weg worden gebouwd. De
geluidbelasting van het wegverkeer op de gevels van de woningen zal daarom naar
verwachting voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit wordt bevestigd
door de informatie uit de Atlas leefomgeving
(https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten). Volgens de (indicatieve) kaart 'geluid
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in Nederland van wegverkeer (Lden)' is de geluidbelasting ter plaatse van het
bouwvak 48 dB. Zie ook de onderstaande uitsnede van de kaart van de Atlas.

Afbeelding 10: kaart Lden Atlas Leefomgeving
Een tweede bron, op grond waarvan de stelling dat aan de voorkeursgrenswaarde
wordt voldaan, is het bestemmingsplan Vries Zuid. In de toelichting van dit
bestemmingsplan staat: "Het plangebied is gelegen aan de Asserstraat en de
Taarloseweg. De Asserstraat en de Taarloseweg kennen ter plaatse van het
plangebied respectievelijk een maximum snelheid van 50 km/uur en 60 km/uur. In
de zin van de Wet geluidhinder kent de Asserstraat een zone van 200 meter en de
Taarloseweg een zone van 250 meter. Derhalve heeft de gemeente een indicatief
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de 48 dB-contour van
de Asserstaat op circa 75 meter uit de as van de weg ligt. De 48 dB-contour van de
ontsluitingsweg en de Taarloseweg liggen op circa 7 meter uit de as van de weg."
De woningen worden ruim buiten 7 meter uit de as van de Taarloseweg gebouwd. Er
kan daarom met zekerheid worden gesteld dat ter plaatse van de woning wordt
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
Conclusie
Het aspect geluid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
4.5

Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als deel van de Wet
milieubeheer (titel 5.2 in de Wm). Met de inwerkingtreding van deze wet is het
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk) vervallen.
De kern van deze wet bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen en voorziet in
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het zogenaamd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het bevat
een gebiedsgerichte aanpak en zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke
activiteiten en milieugevolgen. Projecten die passen in dit programma hoeven niet
meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) van invloed zijn op de
luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen voor
luchtkwaliteit.
Het begrip NIBM is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor stikstof (NO2)en
fijnstof (PM10). In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen
zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd
worden. Vooralsnog geldt dat:
Voor woningbouwlocaties met minder dan 1500 woningen (met één
ontsluitingsweg) of 3000 woningen (met twee gelijke ontsluitingswegen) geen
beoordeling op luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden;
Voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage
(verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op
luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden;
oor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1
ontsluitende weg, of 200.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
Onderzoek
Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL)
in werking getreden. Hierdoor dient bij plannen die de luchtkwaliteit beïnvloeden
niet langer te worden uitgegaan van de normen uit de interimperiode. Nu het NSL in
werking is getreden is een project NIBM, als aannemelijk is dat het project een
toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van
fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3
voor zowel fijn stof en NO2. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt
overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.
De ministeriële Regeling NIBM geeft aan in welke gevallen een nieuw project in
ieder geval een NIBM-project is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er minder dan 500
woningen worden gebouwd bij minimaal één ontsluitingsweg, of minder dan 1.000
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woningen bij twee ontsluitingswegen. Aangezien in het voorliggende plan slechts
twee extra woningen mogelijk worden gemaakt, draagt dit plan niet in betekenende
mate bij aan de versclechtering van de luchtkwaliteit.
Achtergrondwaarden
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden bezien of de
luchtkwaliteit ter plaatse goed genoeg is om een goed woon- en leefmilieu te
kunnen waarborgen. Volgens de Atlas Leefomgeving ligt de concentratie PM10 ter
plaatse van het plangebied (jaar 2019) rond de 14 µg/m³ en is de concentratie PM2,5
7 µg/m³. De concentratie NO2 ter plaatse is ten hoogste 10 µg/m³.
In de Wet milieubeheer bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 25
µg/m³ en voor PM10 40 µg/m³. Voor NO2 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde
eveneens 40 µg/m³. Geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit ter plaatse van
het plangebied ruim aan de norm voldoet. Ook voor het aspect luchtkwaliteit is ter
plaatse van het plangebied een goed woon- en leefklimaat aanwezig.
Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit staat de uitvoering van het plan niet aan de weg.
4.6

Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van
risico's voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De
handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de
productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) en het 'Besluit externe veiligheid transportroutes'),
vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het
plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen
te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
Onderzoek
Met behulp van de risicokaart externe veiligheid is gekeken naar de risico’s in de
omgeving van het plangebied. De risicokaart is hulpmiddel om risico bronnen in de
omgeving te kunnen bepalen. Onderstaand is de planlocatie met een blauwe stip
aangegeven op de risicokaart.
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Afbeelding 11: Uitsnede risicokaart
Inrichtingen
In de directe omgeving van de plangebied bevinden zich geen Bevi-bedrijven. Ook
vanuit het Activiteitenbesluit, het Vuurwerkbesluit, het Besluit ruimte en de
Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik krijgt deze locatie niet te maken
met veiligheidsafstanden.
Ten oosten op aan afstand van circa 1,5 kilometer van het plangebied aan de
Eisenbroeken 2 in Tynaarlo is een bio mestvergistingsbedrijf aanwezig. Op deze
locatie is een navergistertank aanwezig. De risicocontour van deze tank lig ver buiten
het plangebied.
Buisleidingen
Langs de Asserstraat is de aardgastransportleiding N-507-30 gelegen waardoor
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De buisleiding heeft ter hoogte van de
planlocatie geen PR 10-6 per jaar. Hierdoor wordt de grenswaarde van het
plaatsgebonden risico 10-6 per jaar niet overschreden. De belemmeringenstrook
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voor de buisleiding met een druk van maximaal 40 bar bedraagt 4 meter. De
buisleiding met bijbehorende belemmeringenstrook ligt buiten de grenzen van het
plangebied. De hoge druk aardgasleiding heeft een invloedsgebied van 70 meter. De
ruimte voor ruimte-woningen worden op een afstand van circa 650 meter uit deze
leiding gebouwd. Een verantwoording van de groepsrisico is dan ook niet aan de
orde.
Besluit en Regeling externe veiligheid transportrisico’s
Het plangebied valt buiten de effectafstand van wegen waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
De risicocontouren van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen vormen
geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling. Het woon- en leefklimaat
ter plaatse van het plangebied is hierbij niet in het geding.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
4.7

Archeologie

In 1992 werd het Europese 'Verdrag van Malta' ondertekend door een groot aantal
EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Europese)
archeologische erfgoed veilig te stellen. Ter implementatie van het Verdrag van
Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Monumentenwet gewijzigd.
Deze wet heeft twee belangrijke uitgangspunten:
behoud van de archeologische waarden in hun originele context in de bodem (in
situ), of als dit niet mogelijk is door opgraving en documentatie (ex situ);
de verstoorder betaalt.
Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, moet het
bestemmingsplan, indien nodig, een bescherming bieden voor archeologisch
waardevolle gebieden.
Onderzoek
In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de
Archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo is het gebied met de
volgende verwachting aangeduid: "hoge tot middelhoge verwachting op basis
landschap". Zie onderstaande uitsnede van deze beleidskaart.
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Afbeelding 12: uitsnede Archeologische beleidskaart (plangebied aangegeven met
rode stippellijn)
Het beleid is het gebied met hoge tot middelhoge verwachting is dat
inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is bij geplande bodemverstoringen met
oppervlakten groter dan 1000 m2 en dieper dan 30 cm -mv.
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo heeft het plangebied de
dubbelbestemming 'Waarde-Archeologische verwachting 2'. Hiervoor geldt bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
groter dan 1.000 m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld
dat de aanvrager een onderzoek moet overleggen, waarin de archeologische waarde
van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft voldoende is vastgesteld. Dit is
in lijn met het beleid van de Structuurvisie Archeologie.
In de regels van het op te stellen bestemmingsplan worden de maximale
oppervlakten van de hoofdgebouwen en bijgebouwen vastgelegd. De gezamenlijke
oppervlakte van de bouwwerken zal (ruim) kleiner zijn dan 1.000 m2. Archeologisch
onderzoek is daarom niet nodig.
Conclusie
Het aspect archeologie staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
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4.8

Ecologie

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft
de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen.
De bescherming van Natura 2000-gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen
(houtopstanden) wordt nu via deze wet geregeld.
De provincie is per 1 januari 2017 het bevoegde gezag voor soortenbescherming en
houtopstanden. Deze bevoegdheden lagen voorheen bij het Rijk. Daarnaast is de
provincie bevoegd gezag gebleven voor Natura 2000 bescherming en faunabeheer.
De provincie is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en
ontheffingen voor al deze gebieden. Hierop geldt alleen een uitzondering als het
rijksaangelegenheden betreffen.
Gebiedsbescherming
Bij de gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten:
Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese Unie
heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische,
esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de
Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden;
Natuurnetwerk Nederland (NNN): Het NNN is een netwerk van gebieden in
Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat
planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden
hun waarde verliezen. De NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de
Nederlandse natuur.
Het plangebied ligt op circa 2,9 kilometer uit het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
'Drentsche Aa'.
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Afbeelding 13: ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000
Onderzoek
Door Natuurbank Overijssel is een ecologische quickscan uitgevoerd. Zowel de
slooplocatie aan de Taarloseweg 45 in Ubbena als het perceel waarop de ruimte voor
ruimte-woningen gebouwd zullen worden is op 5 februari 2021 door de ecoloog
bezocht. Er is onderzoek gedaan naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en
voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en
vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een
negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het Natuurnetwerk
Nederland en Natura 2000. Het volledige rapport (projectnummer 358 versie 1,0 van
18 april 2021) is als Bijlage 3 toegevoegd aan deze toelichting.
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Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura
2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van de
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard en omvang van de
voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied,
kan een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied niet op voorhand
uitgesloten worden. Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura
2000-gebied vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek in de vorm van een
stikstofberekening uitgevoerd te worden (zie onder het kop 'stikstof').
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase)
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt
in dat stikstofemissie welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld
hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebied. Wel dient
de gebruiksfase beoordeeld te worden.
Er is sprake van de bewoning van twee nieuwe woningen. Deze nieuwe woningen
krijgen geen aansluiting op het aardgasnet. Als gevolg van het bewonen van de
woningen, neemt het aantal verkeersbewegingen met lichte en middelzware
voertuigen, van en naar het plangebied, in geringe mate toe.
Voor de gebruiksfase van de twee woningen zijn met behulp van Aerius Calculator
berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden.
De gehanteerde uitgangspunten voor de berekeningen zijn als Bijlage 4 aan deze
toelichting toegevoegd.
Uit de Aeriusberekening van de gebruiksfase blijkt dat er geen deposities optreden
boven de 0,00 mol N / ha/jaar op enig Natura 2000-gebied. Op grond hiervan staat
vast dat het plan geen significant negatieve gevolgen heeft voor de
instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde habitats in de Natura
2000-gebieden. De natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden
worden dus niet aangetast. Omdat de depositie lager is dan 0,00 mol N per ha / jaar is
er geen vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming.
De Aeriusberekeningen van de gebruiksfase is als Bijlage 5 aan deze toelichting
toegevoegd.
In de huidige situatie vindt er ammoniakemissie plaats door het landbouwkundig
Toelichting

49

gebruik van het perceel waarop de woningen worden gebouwd. Op de kaart van de
mestdeelgebieden (bron: BIJ12) is af te lezen dat het landbouwkundig gebruik een
ammoniakemissie van 13,17 kg/ha/jaar veroorzaakt. Omgerekend naar het
plangebied van circa 6.000 m2 is de emissie van het plangebied door bemesting 7,9
kilogram NH3 per jaar.
Met de Aeriusberekening is vastgesteld dat de gebruiksfase geen stikstofdepositie
veroorzaken. Saldering met de bestaande stikstofemissie is daarom niet nodig.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming
Vogels
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende
vogelsoorten. Vogels benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied, er
nestelen geen vogels in het grasland.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en
geen nest of nestplaats verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het
ontwikkeling van het plangebied tot woonerf, neemt de betekenis van het
plangebied als foerageergebied voor sommige vogelsoorten af. Het plangebied
vormt geen essentieel foerageergebied van een vogelsoort, zoals van een huismus
of steenuil.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren
waargenomen, maar het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel
leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische grondgebonden
zoogdiersoorten als haas, vos, ree en veldmuis. Er zijn geen aanwijzingen gevonden
dat beschermde grondgebonden zoogdieren een vaste rust- of voortplantingsplaats
bezeten in het plangebied.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermde
grondgebonden zoogdieren gedood en wordt geen vaste rust- of
voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Als gevolg van het ontwikkeling van het
plangebied tot woonerf, neemt de betekenis van het plangebied als
foerageergebied voor sommige beschermde grondgebonden zoogdieren niet af.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
50

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen
potentiële rust- of voortplantingsplaatsen in het plangebied waargenomen.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis
verstoord of gedood.
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen
foerageren, maar op basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als een ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen
beschouwd. Mogelijk vliegen vleermuizen over het plangebied terwijl ze foerageren
rand de randen en kronen van bomen die net naast het plangebied staan.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van
vleermuizen niet aangetast.
vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens
het foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van
foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als
vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij gevels
van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig
landschapselement en maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute van
vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect
op vliegroutes van vleermuizen.
Amfibieën
Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en
wordt geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de
inrichting maken het onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied
voor deze soorten.
Conclusie
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Op basis van het ecologisch onderzoek is vastgesteld dat het ontwikkeling van het
plangebied tot woonerf de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor
sommige vogelsoorten afneemt. De functie van het plangebied als foerageergebied,
is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten echter niet beschermd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het
plangebied als foerageergebied voor de meeste andere in het plangebied
foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, en amfibieën niet af.
Het plan heeft verder geen negatieve gevolgen voor gevolgen voor de
verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. Er is samenvattend geen aanleiding
voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek.
Tot slot is op basis van de stikstofberekening van de realisatie- en de gebruiksfase
vastgesteld dat er geen stikstofdeposities op treden op enig Natura 2000-gebied
hoger dan 0,00 mol / ha / jaar. Het staat daarom vast dat de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.
Het aspect ecologie staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
4.9

Water

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit
te voeren. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en
besluiten.
Het perceel bevindt zich binnen het beheersgebied van het waterschap
Noorderzijlvest.
Watertoetsproces
Initiatiefnemer heeft waterschap Noorderzijlvest op 6 april 2022 geïnformeerd over
het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De aanmelding heeft
ertoe geleid dat de standaard waterparagraaf gebruikt kan worden voor de
uitwerking van de relevante wateraspecten in het plan. Het toetsresultaat is als
Bijlage 6 aan deze toelichting toegevoegd.
Als gevolg van de bouw van de 2 ruimte voor ruimte-woningen en het aanleggen van
verharding (inrit en terassen e.d.) neemt het verharde oppervlakte toe met circa
1.500 m2.
Conform de beleidsnotitie 'Water en Ruimte' van het waterschap moet de aanleg van
52

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

het verhard oppervlak, dus het verlies aan waterbergend vermogen, bij voorkeur in
het plangebied of in hetzelfde peilvak gecompenseerd worden. Hiervan kan worden
afegweken, waarbij de voorkeursvolgorde van toepassing is:
Voorkeursvolgorde watercompensatie
Voor de locatie van compensatie hanteert waterschap Noorderzijlvest de volgende
voorkeursvolgorde:
1. Compensatie in het plangebied;
2. Compensatie in hetzelfde peilvak;
3. Compensatie in een ander peilvak binnen hetzelfde bemalings- of afvoergebied,
mits de waterhuishoudkundige situatie het toelaat;
4. Compensatie in een ander peilvak binnen hetzelfde watersysteem, mits de
waterhuishoudkundige situatie het toelaat;
5. Als ook optie 4 niet mogelijk is, is bij hoge uitzondering financiële compensatie,
of afkoop mogelijk. Het waterschap neemt daarmee de verplichting tot
compensatie over.
Voor alle opties geldt dat er in het originele plangebied geen wateroverlast mag
optreden door het niet ter plekke invullen van de wateropgave.
Waterbeleid
Juridisch kader
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het verplicht plannen te
toetsen op wateraspecten. Het doel van de watertoets is “het hele proces van
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten”.
Missie
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij
creëren hiermee een basis voor een gezonde en toekomstbestendige leef-, woonen werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.
Vigerend beleid
Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het
Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 en in de Notitie Water en Ruimte 2013.
Veilig, voldoende en schoon water
Het waterschap ziet het zorgen voor veiligheid als één van de belangrijkste opgaven,
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nu en in de toekomst. In een snel veranderende omgeving als gevolg van
klimatologische en demografische ontwikkelingen willen wij hier invulling aan
geven. Een stijgende zeespiegel en meer en heviger afwisselende perioden van
regen en droogte vragen om robuuste oplossingen. Ons regionaal watersysteem is
een zoveel mogelijk natuurlijk functionerend watersysteem dat klimaatbestendig,
veerkrachtig en gezond is. Verder is dit watersysteem in staat om de belangen en
functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologisch gezond en schoon water zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Aanpassingen in het waterbeheer creëren
een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik van kunnen maken.
Het watersysteem is onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het
landelijk gebied.
Uitgangspunten van het waterschap en alle betrokkenen bij het treffen van
waterhuishoudkundige maatregelen zijn:
Het vasthouden, bergen en afvoeren van water (trits: kwantiteit)
Het schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit)
Borgen integrale afweging
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in
provinciale beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en
bestemmingsplannen.
WATERADVIES
Verhardingstoename
Voor plannen in niet-bebouwde gebieden geldt een verplichte watercompensatie
bij een toename aan verharding van meer dan 2.500 m². Aangezien de werkelijke
toename kleiner zal zijn dan deze oppervlakte, is watercompensatie geen
verplichting.
Het waterschap juicht het echter wél toe als initiatiefnemers ook beneden deze
grens zich willen inspannen om negatieve effecten op het watersysteem te
voorkomen. Er kan dan gekozen worden voor doorlatende verharding of
oppervlakkige afvoer. Op die manier wordt versnelde afvoer voorkomen c.q.
verkleind en daarmee neemt de grootte van de compensatieopgave af. Het
verruimen van bestaande kavelsloten is ook een goede manier om versnelde afvoer
van hemelwater te compenseren.
Aan zowel de noord- als de oostzijde van het plangebied is een kavelsloot aanwezig.
Zie ook afbeelding 14 voor de ligging van de sloten.
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Afbeelding 14: aanwezig kavelsloten (blauw aangeduid)
De vrijwillige watercompensatie kan vorm krijgen door het verbreden van deze
kavelsloten.
Grondwater
Bij nieuwe ontwikkelingen zal rekening gehouden worden met voldoende
drooglegging. Om grondwateroverlast te voorkomen worden door het Waterschap
de volgende indicatieve droogleggingsnormen geadviseerd:
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Afvoer van riool- en hemelwater:
Het beleid van waterschap en gemeente is dat afvalwater en schoon hemelwater
gescheiden moeten worden afgevoerd. Indien de bodem geschikt is voor infiltratie,
is dat een goede manier voor het afvoeren van schoon hemelwater.
Uitgangspunt is dat al het hemelwater wordt opgevangen, zoveel als mogelijk
infiltreert en het restant in het plangebied zelf wordt geborgen.
Met de gemeente is afstemming over aansluiting van de twee woning op de riolering
voor het afvoeren van het afvalwater.
Conclusie
Op basis van de Digitale Watertoets geeft waterschap Noorderzijlvest aan dat de
maatwerkprocedure gevolgd dient te worden. Op grond van het beleid van het
waterschap is geen watercompensatie benodigd omdat de toename aan verharding
lager zal zijn dan 2.500 m2. Het waterschap heeft laten weten dat het plan geen
opgave met zich meebrengt of wateraspecten die verder uitgewerkt moeten
worden. Het aspect water staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
4.10

Vormvrije MER-beoordeling

Per 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Eén van de
belangrijkste wijzigingen in het Besluit is de invoering van een vormvrije
m.e.r.-beoordeling voor activiteiten die genoemd worden in het Besluit
milieueffectrapportage (kolom 1 van de D-lijst), maar onder de daar genoemde
drempelwaarden liggen.
In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke
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ontwikkeling, Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een
m.e.r-beoordeling moet plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking
heeft op de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject
(met inbegrip van winkelcentra of parkeerterreinen) indien:
De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en meer dan
2000 woningen betreft.
Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan
de betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.
Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden.
Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D
noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde
gelegen.
Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de
D-lijsten die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd
of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije
m.e.r.- beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden:
a. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.beoordeling noodzakelijk;
b. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r.
In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r. staan de criteria genoemd waarnaar moet
worden gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze
Europese criteria.
Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk
gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het
milieu. Verder hebben de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken die
geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder
geen negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden
afgezien van het verrichten van een (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling.
Conclusie
De conclusie van bovenstaande is, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen
worden verwacht.
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Hoofdstuk 5 Juridische vormgeving
5.1

Algemeen

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de
gronden binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden
vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking
getreden Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit
ruimtelijke ordening en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals
deze per 1 oktober 2012 in werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang
met de planregels te worden gelezen.
In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke
ordening (hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als
normstellend instrument voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en
het Rijk. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro)
is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna
SVBP2012) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de
SVBP2012 zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en
de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012)
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende
toelichting in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm
vastgesteld. Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde)
bestemmingsplan. Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt
dan de stukken op papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het
bestemmingsplan is daarmee een digitaal juridisch authentiek document. De
informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig
toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd.
De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale
verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de
toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de
vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De
SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een
bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de
SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal
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moet worden weergegeven.
De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van
het bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn
opgesteld conform deze standaarden.
5.2

Digitalisering

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig
toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. De
digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve
raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt
getoond: de combinatie van (plan)kaart en regels met de toelichting.
Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante
bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De
relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen,
dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het
bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze
zonder interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met
de digitale verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding.
5.3

Toelichting op de planregels

De inrichting van de planregels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. Een
aantal planregels is zelfs geheel voorgeschreven. Dit betreft het overgangsrecht, de
anti-dubbeltelregel en de slotregel. De regels zijn standaard ingedeeld in vier
hoofdstukken. Bij elke planregel (elk artikel) wordt hieronder een nadere toelichting
gegeven.
Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en
in deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk
in dit bestemmingsplan gebruikt worden.
Artikel 2 Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de
'wijze van meten' uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan.
Toelichting
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Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van
een lijn moet worden aangehouden.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
De voor ‘Wonen’ bestemde gronden zijn bestemd voor wonen met de
daarbijbehorende aan-huis-verbonden beroepen.
De bouwregels bepalen dat de oppervlakte van dewoning op de noordelijke ruimte
voor ruimte-kavel maximaal 225 m2 mag bedragen met een vrijstaand bijgebouw bij
recht van 175 m2 groot. Onder voorwaarden mag deze oppervlakte worden vergroot
naar 225m2.
De woning op de zuidelijke kavel is aaneen gebouwd met het bijgebouw. De
gezamenlijke oppervlakte van de woning met bijgebouw bedraagt maximaal 425 m2.
Bed and breakfast is bij een woning toegestaan. Het vloeroppervlak ten dienste van
deze activiteiten bedraagt niet meer dan 30% van het bestaande vloeroppervlak van
de woning waarbij de totale oppervlakte ten hoogste 45 m2 bedraagt. Voorzieningen
ten behoeve van bed and breakfast zijn bij recht uitsluitend in het hoofdgebouw (de
woning) toegestaan. Bij afwijking zijn meer kamers en bed and breakfast in
vrijstaande bijgebouwen toegestaan.
Bij woningen wordt beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk
gemaakt bij recht.
Bij afwijking van de bouwregels kan de maximaal toegelaten oppervlakte aan
bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw worden uitgebreid.
Artikel 5 Waarde – Archeologie
De gronden met de dubbelbestemmingen gericht op de archeologie zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor het behoud,
de bescherming en/of het herstel van aanwezige of te verwachten archeologische
waarden in de bodem. Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is voor de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' noodzakelijk bij een
bodemingreep groter dan 1000 m2 en die dieper gaan dan 30 centimeter beneden
maaiveld.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over
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bijvoorbeeld algemene aanduidingen, algemene afwijkingen en overgangsrecht.
Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder niet
toegelicht.
Artikel 6 Algemene bouwregels
De algemene bouwregels zijn opgenomen om het onbedoeld onder het
overgangsrecht laten vallen van bestaande, feitelijke en legale bouwwerken die
afwijken van de nieuwe bestemmingsregeling te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld
om afwijkende maten ten aanzien van oppervlakte, afstand tot de perceelsgrens en
bouwhoogte. Van het bestemmingsplan afwijkende maten die in overeenstemming
met de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn
gerealiseerd worden hierdoor als toegestane maten beschouwd.

Toelichting
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Hoofdstuk 6 Economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid
6.1

Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de realisatie van de plannen komen voor rekening van de
initiatiefnemers. Tussen de initiatiefnemers en de gemeente is een anterieure
overeenkomst en een planschade overeenkomst gesloten.
Vanuit het aspect economische uitvoerbaarheid worden dan ook geen beperkingen
verwacht voor de realisatie van de plannen.
6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggende plan is besproken met de eigenaren / bewoners van de
aangrenzende percelen. Daar waar mogelijk is rekening gehouden met de wensen
van de omwonenden.
Het ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Taarloseweg in Vries heeft van ..
tot .. ter inzage te liggen. Er zijn wel/geen zienswijzen op het ontwerp ingediend.
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Bijlagen

Toelichting
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Bijlage 1

64

Ruimtelijk kwaliteitsplan

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN
TEN BEHOEVE VAN 2 NIEUWBOUWWONINGEN NABIJ TAARLOSEWEG 27 VRIES

Datum

1-4-2022

Bestand

388-05.docx

RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN
TEN BEHOEVE VAN 2 NIEUWBOUWWONINGEN NABIJ TAARLOSEWEG 27 VRIES

In opdracht van

Mts. Schuiling Vries

In samenwerking met

Rombou

Taarloseweg 27

Dhr. E. Lamberts

9481 TB Vries

Jufferenwal 30
8000 AK Zwolle
08 8236 8229

Door

info@rombou.nl

Buro Stad en Land
Zomerdijk 9e
7942 JR Meppel

Telefoon

06 41 66 55 76

E-mail

wilfred@burostadenland.nl

Internet

www.burostadenland.nl

Project

388-taarloseweg vries

Auteur

Wilfred Hilbers

Datum laatst gewijzigd

1-4-2022

Aantal pagina's

21

Bestand

m:\300 projecten\388-taarloseweg vries\doc\388-04.docx

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever en/of Buro Stad en Land

INHOUD
1

AANLEIDING

1

2

PROVINCIAAL BELEID: OMGEVINGSVISIE DRENTHE

3

2.1

KENMERKEN VAN HET LANDSCHAP

3

2.2

PROVINCIAAL BELANG EN BELEID

4

2.3

RUIMTE VOOR RUIMTE BELEID PROVINCIE DRENTHE

4

3

GEMEENTELIJK BELEID

5

3.1

STRUCTUURVISIE LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN TYNAARLO

5

3.2

WELSTANDSNOTA GEMEENTE TYNAARLO GEMEENTE TYNAARLO 2014

6

3.3

STRUCTUURVISIE CULTUURHISTORIE 2014-2024 (VASTGESTELD JANUARI 2014)

6

4

SITUATIE

7

4.1

ABIOTIEK

7

4.2

INVLOED VAN DE MENS-HET ANTROPOGENE LANDSCHAP

8

4.3

DE PROJECTLOCATIE IN BEELD

12

5

RUIMTELIJKE KWALITEIT EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

14

5.1

WENSEN INITIATIEFNEMER

14

5.2

STEDENBOUWKUNDIGE ONDERBOUWING

14

5.3

PLAN

15

5.4

UITGANGSPUNTEN

15

BIJLAGEN INRICHTINGSPLAN EN SFEERBEELDEN

1

AANLEIDING
Buro Stad en Land heeft het voorliggende ruimtelijke kwaliteitsplan
opgesteld naar aanleiding van de gewenste ontwikkelingen op een perceel
nabij de Taarloseweg 27 te Vries in het kader van de ruimte voor ruimte
regeling.
Aan de Taarloseweg 45 in Ubbena heeft initiatief nemer een perceel in
eigendom waar de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden
gesloopt. De wens is om de twee compensatiewoningen te realiseren op het
perceel nabij de Taarloseweg 27. Een landschappelijke inpassing is zowel
uitgewerkt voor de compensatiewoningen als voor de te handhaven
opstallen aan de Taarloseweg 45. Dit rapport vormt het beeldkwaliteitsplan
voor de nieuwbouwlocatie van twee woningen.
Deze ontwikkeling kan onder meer worden gerealiseerd op voorwaarde dat
de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Dit betekent dat landschappelijke
maatregelen dienen te worden genomen om de ruimtelijke kwaliteit op de
percelen en directe omgeving te versterken. Het plan voorziet in de inpassing
van de ontwikkeling op basis van de kenmerken van het gebied zoals deze
zijn omschreven in de gebiedskenmerken in de Omgevingsvisie Drenthe, de
Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo, de aanwezige

Figuur 1 Topografische situatie locatie nieuwbouw en gedeeltelijke sloop

landschappelijke situatie en de wensen en eisen van de aanvrager.
De gemeente streeft in haar beleid naar compacte erven met een goede
Het doel is te komen tot de juridische en beleidsmatige medewerking voor

landschappelijke inpassing. Hierbij wordt gedacht aan een goede ordening

ontwikkeling van het terrein. Het gemeentelijk beleid in deze beoogt dat de

van de gebouwen, een goede functionele inrichting en een logische

bestaande (cultuurhistorische) kwaliteit een belangrijke rol speelt bij de

ontsluiting van het erf. Ook een goed beeld van de toekomstig

uitstraling en uitdraging van de karakteristiek van het gebied. De gemeente

landschappelijke situatie, vooral vanuit de openbare ruimte gezien, is hierbij

biedt bij de ontwikkeling van particulieren en bedrijven ruimte voor de

belangrijk.

realisatie van nieuwe functies, (bedrijfs)gebouwen en -bouwwerken.

Buro Stad en Land b.v. – Ruimtelijk Kwaliteitsplan - 1-4-2022

Buro Stad en Land heeft dit landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarbij
de volgende aspecten zijn voorzien:
1.

Waardering voor de historische structuur van het landschap

2.

Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot
het landschap

3.

Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en structuurgroen
op het erf en in de omgeving)

4.

Goede ontsluiting van het erf

5.

De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene
ontwikkelingen

6.

Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in

Figuur 2 Locatie sloop opstallen behalve woning en deel aangebouwde schuur

de directe omgeving
7.

Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke
elementen

8.

Duurzame ontwikkeling waar mogelijk

Figuur 3 Nieuwbouwlocatie 2 compensatiewoningen

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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2

PROVINCIAAL BELEID:
OMGEVINGSVISIE DRENTHE

heen de essen, omzoomd door bosjes, strubben of soms een ringwal. In het

De Provincie Drenthe hanteert als belangrijkste ruimtelijke instrument de

verkaveld en hebben ze door de aanleg van houtwallen een kleinschalig,

Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale beleidsplan voor de fysieke
leefomgeving van Drenthe. Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader
voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie
formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing

lager gelegen beekdal lagen de graslanden, tot aan het begin van de vorige
eeuw onverdeeld, de zogenaamde madelanden. Later zijn de beekdalen sterk
besloten karakter gekregen. Buiten de gecultiveerde wereld lag de grote
‘woestenij’: het veld, de heide. Dit is een vaak enorm grote ruimte die
gebruikt werd om de schapen te weiden. Door ontginning en bebossing (tot
ver in onze eeuw) zijn de meeste van deze heidevelden verdwenen.

van de provincie in het ruimtelijke domein. Het doel is de zes
landschapstypen van Drenthe herkenbaar, beleefbaar en leesbaar te houden.
2.1

Kenmerken van het landschap
Esdorpenlandschap
Het Drents plateau bestaat voornamelijk uit esdorpenlandschap. Dit
landschapstype bevat enkele telkens terugkerende onderdelen, namelijk het
dorp, de es, het beekdal en de velden/bossen/heide.
Het esdorpenlandschap is een agrarisch cultuurlandschap ten voeten uit. Elk
onderdeel van het landschap komt voort uit het agrarisch gebruik en is
gerelateerd aan het functioneren van de lokale agrarische
dorpsgemeenschap, met de boermarken als het oorspronkelijke gezag. De
esdorpen vormen vanouds de ontginningsbasis van het landschap. Ze liggen
veelal op landschappelijke overgangen van nat (beekdal) naar droog
(es/heide/bos).
Rond de dorpen liggen de landschapsonderdelen die vanouds in het
landbouwsysteem elk hun eigen functie hadden. Direct aan de rand van het
dorp lagen de ‘goorns’: kleinschalige, verkavelde gebieden met hagen en
singels, waar onder andere groenten voor menselijke consumptie werden
verbouwd. Op de hoger gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen
Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Figuur 4 Het plangebied is aangemerkt als esdorpenlandschap ⃝ = locatie

2.2

Provinciaal belang en beleid

De ruimte voor ruimte regeling is van toepassing in de volgende gevallen:

Van provinciaal belang zijn:

1. vrijkomende agrarische bedrijven;



de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes
zijn veelal omgeven met esrandbeplanting.



de beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige
beplantingstructuren en beekdal(rand)beplanting.

Het provinciaal beleid is gericht op:


behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;



behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van
karakteristieke beekdal(rand)beplanting.

2. voormalige agrarische bedrijven;
3. bedrijfsverplaatsing

Voor functieveranderingen waarbij nieuwe wooneenheden worden
gecreëerd gelden de volgende voorwaarden:


Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied



In de ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden waarom de te
slopen gebouwen als landschapsontsierend aangemerkt worden



< 750 m2 slopen, geen woning mogelijk, optie salderen (samenvoegen van de



750 – 1000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, extra landschappelijke

sloopoppervlakte van meerdere kleine bedrijven)

2.3

inpassing is noodzakelijk

Ruimte voor Ruimte beleid provincie Drenthe
De ruimte voor ruimte regeling maakt het mogelijk om in de provincie
Drenthe na de sloop van een bepaalde oppervlakte aan
landschapsontsierende (voormalig) agrarische bebouwing een



< 2.000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, reguliere inpassing



2.000 m2, 2 compensatiewoningen mogelijk, reguliere inpassing



Wanneer er sprake is van bedrijfsverplaatsing bij knelpuntsituaties rondom
natuurontwikkeling en -behoud mag naast bovenstaande compensatiewoningen

compensatiewoning te realiseren. Voorop staat verbetering van de
landschappelijke kwaliteit. Het uitgangspunt van de regeling is de verbetering

een extra woning worden gerealiseerd.


mestplaten, verharding en dergelijke

van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan worden bereikt door
landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing te verwijderen.
De agrarische functie moet definitief beëindigd worden.
De kernkwaliteiten van de provincie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie
Drenthe. Deze kwaliteiten zijn belangrijk bij het toepassen van de regeling,



De nieuwe bebouwing dient te passen in het gebied



Er moet altijd sprake zijn van een substantiële vermindering van het aantal
vierkante meters bebouwing ten opzichte van de bestaande situatie



De aard en de omvang van de toegevoegde functie moet passend zijn in het
beleid, geldend voor het buitengebied.



het herinrichten van het perceel en de bouw van compensatiewoningen. De
kernkwaliteiten dragen bij aan de samenhang , identiteit en herkenbaarheid

Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing wordt verwijderd, incl.

Compensatiewoningen mogen niet worden gebouwd in gebieden die in de
Omgevingsvisie zijn aangewezen met de functie natuur of beekdal.



Als een compensatiewoning niet wordt teruggebouwd op de kavel zal aansluiting

van de omgeving. Een goede landschappelijke inpassing is essentieel voor de

gezocht moeten worden bij een bestaande kern of bestaande bebouwingslinten/

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In Drenthe geldt een sloopnorm van

clusters.

minimaal 750 m2, mits de ruimtelijke kwaliteit dusdanig wordt verbeterd.
Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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3 GEMEENTELIJK BELEID
3.1

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heeft in 2009 de Structuurvisie
Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. De visie stuurt primair op de
robuuste landschappelijke structuren. In de visie wordt veel nadruk gelegd
op de continuïteit van de beekdalen, individuele identiteit van de 5 ruggen
van de gemeente Tynaarlo (samen vormen zij het Hondsrugcomplex), de
flanken van deze ruggen en de inpassing van de dorpen in het landschap.
Vanuit deze robuuste structuren wordt ruimte geboden voor initiatieven mits
zij een bedrage leveren in het behouden, versterken of vernieuwen van het
landschap.
Op een concreter schaalniveau kent het LOP sturings- en inrichtingsprincipes
met spelregels voor de diverse landschappelijke eenheden (es, beekdal,
heideontginning etc).
Voor de specifieke sturings- en inrichtingsprincipes die ter plaatse gelden
wordt verwezen naar blz. 125 e.v. heideontginningslandschap.. De
visie werkt als leidraad om de juiste keuzes te kunnen maken voor het
beheer en de uitvoering van projecten in de groene ruimte en waar alle
partijen die betrokken zijn bij landschapsontwikkeling zich de komende 15
jaar door kunnen laten inspireren.

Figuur 5 Fragment uit de Structuurvisiekaart deelgebied Rug van Rolde ⃝ = locatie

De uitgangspunten voor Vries en omgeving zijn in het LOP beschreven binnen
het deelgebied Rug van Rolde, heideontginningslandschap.
Ambitie (indien van toepassing)
De koers van het LOP is er in eerste instantie op gericht om, naast het
behoud van de bestaande kwaliteiten, de landschappelijke samenhang en
kwaliteit van de Rug van Rolde te versterken.
Behoud en versterken kwaliteiten
Verscheidenheid aan landschappen van de Rug van Rolde.
Versterken van het contrast tussen de ruggen en de beekdalen door middel
van beplanting.

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Jonge ontginningslandschappen

Bij (vervangende) nieuwbouw is het mogelijk om los van bovenstaande

Tot 1900 werden de zandlandschappen gekenmerkt door grote openheid,

voorwaarden ook nieuwe materialen, kleuren, detailleringen en dergelijke

bestaande uit “woeste gronden” en heidevelden. In de 20e eeuw echter zijn

toe te passen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter en

nagenoeg alle heidegebieden tot cultuurland ontgonnen.

de uitstraling van de directe omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van de
directe omgeving mag hierdoor niet worden aangetast. Een

De jonge heideontginningen kenmerken zich in

stedenbouwkundig plan geeft in deze gevallen de onderbouwing voor de

het algemeen door een schaakbordachtige

veranderingen en de nieuwe relatie ten opzichte van de traditionele

structuur. Rechte, lange wegen en een

bebouwing. Hierbij wordt, indien van toepassing, ook aandacht besteed aan

percelering van regelmatige vierkanten en

grotere en/of dichtere bebouwing en wijziging van de situering of oriëntatie.

rechthoeken. Deze ontginning ging gepaard met
ingrijpende cultuurtechnische maatregelen.

3.3

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 (vastgesteld januari 2014)
‘Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’

De jonge ontginningslandschappen zijn de gebieden, waar landbouw de

Het doel van deze sectorale structuurvisie is het cultuurhistorisch erfgoed

hoofdfunctie heeft. De nieuwe ontwikkelingen in de landbouw brengt in deze

een onderscheidende plek en rol te geven bij ruimtelijke plannen en een

gebieden dan ook een grote (ruimtelijke) verandering met zich mee. De

bijdrage te leveren aan het behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke

boerenerven groeien uit hun voegen en krijgen allerlei extra functies

kwaliteit. De structuurvisie cultuurhistorie is gebouwd op een drietal

(mestsilo’s), waardoor zij het landschappelijk beeld verstoren. De

uitgangspunten:

ambitie is om de erven landschappelijk in te passen door middel van stevige



randbeplanting.

objectgerichte monumentenzorg


Spelregels:


benutten ecologische kwaliteiten en optimaliseren ecologische potenties



ontwikkelen koppelstukken ecologische verbindingszone met recreatief
medegebruik d.m.v.

3.2



nieuwe ontwikkelingen



versterken randbeplanting boerenerven



versterken laanbeplanting langs hoofdontginningsassen



behoud rationele verkaveling, landbouwkamers

Welstandsnota gemeente Tynaarlo Gemeente Tynaarlo 2014
Welstandsgebied 15 essenlandschap onder nieuwbouw
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De focus ligt op gebiedsgerichte erfgoedzorg in plaats van
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorie ontwikkelingsgericht (en
niet enkel behoudend);



Erfgoed heeft niet slechts een cultuurhistorische waarde, maar kent ook
een economische, een sociale, een educatieve en een
duurzaamheidwaarde.

Het waarborgen van de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo is samengevat in
één centrale boodschap: de gemeente wil historische structuren en
karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische
gelaagdheid in acht nemen.

4 SITUATIE
4.1

Bodem

Abiotiek
Geomorfologie
Het projectgebied wordt grotendeels gevormd door een ijsstroomrug en is
hoofdzakelijk ontstaan door glaciale processen. Een ijsstroomheuvelrug of
'megaflute' is een heuvelrug die door drukverschillen en de schurende
werking van smeltwater en ijs onder een relatief snelstromend landijstong is
gevormd, hier als onderdeel van de parallelle heuvelruggen van het
Hondsrugcomplex in Drenthe.

Figuur 7 BOFEK bodemkaart

De ondergrond van de nieuwe erven bestaat uit beekeerdgronden met lemig,
fijn zand. Beekeerdgronden zijn zand-eerdgronden die meestal voorkomen in
beekdalen. De bodem bestaat uit een voedselrijke humuslaag die overgaat in
een voedselarme laag van dekzand. Beekeerdgrond komt voor in gebieden
met een fluctuerende grondwaterstand. In de bodem treedt daardoor
oxidatie op.

Figuur 6 Geomorfologische kaart
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Water

Rond 1930 is een rijksweg door Vries aangelegd, die Assen met Groningen
verbindt. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp sterk uitgebreid. De eerste
planmatige uitbreidingen vonden aan de westzijde van de kern plaats op de
es. De latere uitbreidingen zijn gesitueerd aan de zuid- en oostzijde in het
veldontginningslandschap. Nieuwe infrastructuur van recente datum zijn de
A28 en het kanaal plus de aansluiting daarop ten oosten van Vries en de
Noordenveldweg langs de noordzijde van de kern.

Het erf en omgeving hebben grondwatertrap V. GHG <40 cm - GLG >120cm.
beneden maaiveld. De ondergrond is dus vrij droog.
4.2

Invloed van de mens-het antropogene landschap
Historische structuur en ruimtelijke ontwikkeling
Op de historische kaart van 1850 is het karakter van Vries als esdorp goed
herkenbaar. Het dorp grenst aan de westzijde aan de es en aan de oostzijde
ligt het beekdal van de Runsloot met de weidegronden. Het dorp wordt
omringd door heide en veengronden. Een radiaal patroon van wegen
verbindt Vries met de omliggende dorpen. Circa 1900 is het NoordWillemskanaal gegraven. Tussen het dorp en het kanaal zijn veel gronden in
cultuur gebracht; het zijn kleinschalige ontginningen. Op de esrand en langs
de Groninger-, Asserstraat en Taarloseweg is lintbebouwing ontstaan.

Figuur 8 Kaartbeeld voor 1850 plangebied
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Figuur 10 Kaartbeeld 1930

Figuur 9 Kaartbeeld 1902

Tijdens de diverse groeifasen van Vries zijn veel oude houtwallen bewaard
gebleven. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de groenstructuur van
het dorp. Houtwallen en zandwegen lopen naadloos over naar het
buitengebied, waardoor het dorp verankerd is in het landschap.
Figuur 11 Kaartbeeld 2000
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Nu

4.2.1 Heidenheim en Vreeburg

De landschapsopbouw met de uitwaaierende wegen, essen en lage
beekgronden met de houtwallen is voor een deel nog herkenbaar rond Vries.
Vries wordt aan de oost en westzijde geflankeerd door beekdalen, die
onderling sterk van karakter verschillen. Het beekdal bij Nieuwe Stukken is
een brongebied voor het stroomgebied van het Eelderdiep. Eind jaren ’50
heeft hier een ruilverkaveling plaatsgevonden. Daarbij is een aantal
boomwallen behouden waardoor de oude verkavelingstructuren ondanks de
aanleg van het Noord-Willemskanaal en de A28 ten dele nog herkenbaar zijn.
De oostelijke dorpsrand kenmerkt zich verder door een assenstelsel van
zandpaden met aan weerszijden forse houtwallen. Deze groenstructuur
vormt als het ware kamers. In de richting van het Noord-Willemskanaal
wordt het landschap opener. Het kanaal is grootschalig en ligt hoger dan het

Nabij de projectlocatie ligt Landgoed Heidenheim. Het is een parkachtig

gebied rondom. De dijk van het kanaal sluit het zicht op het gebied ten

gevarieerd gebied met een lanenstructuur, een landhuis en enkele

oosten van het kanaal af. Op de dijk toont het kanaal in noordelijke en

voormalige dienstwoningen. Het landhuis heeft in de loop der jaren diverse

zuidelijke richting door de lange bochten een bijzondere visuele kwaliteit.

andere functies gehad. Tegenwoordig is het huis particulier eigendom en in
gebruik als woonhuis.

Ten zuiden van Diepsloot vormt de Taarloseweg een historische route naar
Taarlo. Hier loopt de zandrug verder en zijn de hoogteverschillen duidelijk
zichtbaar. In de omgeving van het ontwikkelingsgebied aan de zuidkant ligt
het cultuurhistorisch waardevolle heidegebied Vreeburg (en Landgoed
Heidenheim) dat wordt beheerd door Drents Landschap.

Het heidegebied Vreeburg is ruimtelijk onderdeel van het landgoed
Heideheim. De verschillende heiderestanten maken deel uit van het
ontginningslandschap
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De voormalige entree van het landgoed bevindt zich langs de Taarloseweg.
Twee pilaren markeren het begin van de oude oprijlaan. De lange laan van
het landgoed maakt deel uit van een netwerk van onverharde paden dat
doorloopt tot in Vries. Het landhuis Heideheim gelegen aan het NoordWillemskanaal vormde het oorspronkelijke centrum van dit landgoed. De
zandweg. Het landgoed is doorsneden door het Noord-Willemskanaal en
later de A28.
Tussen het projectgebied en het landgoed is een kleine boerderij gesitueerd
welke als zodanig het overgangsgebied markeert. Binnen het
stedenbouwkundig plan wordt extra ruimte vrijgehouden tussen het
landgoed en de ontwikkeling.
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4.3

De projectlocatie in beeld

De projectlocatie aan de Taarloseweg wordt gevormd door een open ruimte
welke ruimtelijk wordt afgekaderd door verschillende bosopstanden en
houtwallen.
Figuur 12 Huidige beeld projectlocatie
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Gelet op het verdwijnen van houtwallen nadat de landbouwkundige
werkwijze binnen het esorpenlandschap eindigde, kan gesteld worden dat
juist hier het beeld uit die tijd karakteristiek is gebleven, al mist deze wel een
bepaalde mate aan kleinschaligheid. Langs de Taarloseweg wordt een grote
variatie aan bebouwingsvormen teruggevonden van grootschalige (moderne)
boerderijen tot kleinere (woon)boerderijtjes. Ook de verschillende
tijdsbeelden vallen op. Ondanks die verschillen vormt de Taarloseweg, als
gevolg van aanwezige beplantingen en de afstanden tussen de opstallen een
sobere maar daardoor fraaie verbindingsweg.

Fraai zijn ook de steeds weer lange zichtlijnen die in de open ruimtes
ontstaan. Deze worden versterkt door met name de haaks op de weg
geprojecteerde beplantingsvormen als bossages en houtwallen en de
overwegend haaks op de weg geprojecteerde nokrichtingen van gebouwen
met voornamelijk eenvoudige lessenaardaken (soms met wolfseind en/of
parallel aan de weg). Visueel vormen de bosranden van Vreeburg gedeeltelijk
de beëindiging van het doorzicht op de locatie, al strekt dat zicht zich aan de
noordzijde ervan uit tot het Noord-Willemskanaal.
Dit karakteristieke doorzicht is behoudenswaardig en kan met een juiste
stedenbouwkundige invulling van de projectlocatie worden versterkt.
Figuur 13 Karakteristiek van de bebouwing langs de Taarloseweg
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5

RUIMTELIJKE KWALITEIT EN
LANDSCHAPPELIJKE
INPASSING

5.1

Wensen initiatiefnemer


De initiatiefnemer wil twee woningen ontwikkelen



Beide kavels vergelijkbaar van grootte (ca. 3000 m2)



Beide kavels worden separaat ontsloten

Een belangrijk doel van dit plan is de ruimtelijke, én functionele relatie met



Behoud van landschappelijke structuur

de omgeving te versterken. De erven met (toekomstige) bouwvormen en



Behoud van ruimte achter de kavels (weiland)

opstallen zouden op een diffuse wijze over moet gaan in het landschap



Behoud ruimte aan zuidzijde (40 m. open ruimte tot buren)

overeenkomstig de erven en bebouwing langs de Taarloseweg.

5.2

Stedenbouwkundige onderbouwing
Het erfinrichtingsplan betreft het gehele nieuwe erf. Ruimtelijk moeten beide
kavels een eenheid vormen in het landschap in een compacte setting. Het
geheel van de twee nieuwe erven heeft een regelmatige, blokvormige
kavelvorm. De enigszins gedraaide ligging van de weg ten opzichte van de
overwegende kavelrichting maakt dat de nokrichting van gebouwen parallel
geprojecteerd is aan de verkavelingsrichting (en daardoor iets gedraaid t.o.v.
de weg, conform de woningen in de omgeving. De opstallen worden centraal
op de kavel gesitueerd op grotere afstand van de weg (zo’n 55 m.) Er dient
sprake te zijn van een duidelijk verschil tussen voor- en achtererf zoals bij
agrarische opstallen gebruikelijk. Dit betekent dat de voorzijde (straatkant)
iets rijker gedetailleerd kan zijn dan de achterzijde (siertuin voor,
extensievere tuin achter). Vanuit het overleg met de gemeente is naar voren
gekomen het geheel van de twee erven ruimtelijk zich als één cluster (als het
ware één erf met een hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen) te laten
presenteren. Dit uit zich in een opdeling van één woning met aangebouwd

Figuur 14 Gewenste stedenbouwkundige structuur

bijgebouw, het hoofdgebouw, en één architectonisch meer ondergeschikte
woning met vrijstaand bijgebouw, als het ware twee schuren.
De ruimtelijke kenmerken van het landschap vormen belangrijke
uitgangspunten voor het uitwerken van het plan. Het betreft hier de
openheid, de lange zichtlijnen, de opstrekkende verkaveling en het gebruik
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van inheemse beplanting en bomen op of nabij het erf. De erfinrichting is
bovenal sober, beperkt. Klassieke elementen, als hoogstamfruitbomen
versterken de inrichting.

5.4

Uitgangspunten

5.4.1 Ligging


het heideterrein en de open velden (doorkijk) richting het Noord-

Met dit kwaliteitsplan moet worden bereikt dat de erven aansluiten bij de

Willemskanaal.

karakteristieken van de omgeving. De kenmerken van dit landschap worden
gevormd door de regelmatige kavelvorm, de diversiteit in architectuur



ontsluitingsweg, extensivering (bloemweide) van het voorterrein waarbij

vanaf de weg. De gewenste ontwikkeling wordt als zodanig hier ingepast. Om

de één-erf gedachte wordt versterkt

opstallen een ruimtelijke eenheid te laten vormen worden erfgrenzen sterker


De gebouwen op één boerenerf vormen één ensemble (familie in
architectuur)

tevens de visuele invloed op de omgeving beperkt.

5.3

Behoud en versterking van het (groene) straatprofiel, tuin en
terreininrichting versterken de beleving van het lint langs de

(omgeving) en een relatief open tot halfopen gebied met sterke zichtlijnen

benadrukt in de vorm van lijnvormige beplantingsvormen. Hiermee wordt

Het behoud van zicht op de houtwallen (zandpad richting Heidenheim),

Qua stijl is er onderscheid tussen de boerderijwoning, (hoofdgebouw) en
de bijgebouwen, waarbij één bijgebouw als woning is voorzien

Plan

5.4.2 Massaopbouw


Maximale oppervlakte van zowel hoofd- als bijgebouw van de
noordelijke kavel 225 m2;



Maximale gezamenlijke oppervlakte van hoofd- en bijgebouw op de
zuidelijke kavel 425 m2;



Op tekening hoofdgebouw 150 m2, bijgebouw 100 m2.



Bouwvolumes zijn eenvoudig vormgegeven en qua architectuurstijl
geïnspireerd op de boerderijen en schuren in het esdorpenlandschap,
met een moderne interpretatie (verankering tijdsbeeld), dus geen
boerderette o.i.d. maar stable-/moderne schuurarchitectuur met een
eenvoudige, rechthoekige hoofdvorm met zadeldak zonder wolfseinden.

5.4.3 Gevelopbouw, materiaal- en kleurgebruik

Figuur 15 Fragment erfinrichtingsplan, zie ook bijlage
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Alle gevels richting de openbare ruimte zijn representatief.



De detaillering, en het kleur- en materiaalgebruik van bebouwing zijn
sober, ingetogen (donkere tinten, niet glimmend, natuurlijk, staal, hout,

glas, metselwerk in aardetinten). Daken bijgebouwen worden
uitgevoerd in een matte, donkere kleurstelling. Bijgebouwen zijn
eenvoudig vormgegeven als kapschuur, sober gematerialiseerd (bijv.
zwart gepotdekseld). Het hoofdgebouw kent eventueel een afwijkende
materialisering.
5.4.4 Erfinrichting


Afscherming van volumes met opgaand groen of schuttingen aan de
achterzijde niet gewenst, behalve als lage erfgrenshaag of schapenhek.



Tussen beide kavels en langs de zuid- en westzijde wordt een lage haag
(inheems, meidoorn, beuk) voorzien waarmee de verkaveling wordt
benadrukt en gewenste privacy wordt verkregen, aan de noordzijde,
tussen bosje en erf kan volstaan worden met een eenvoudige bomenrij
met haag (bijv. zwarte els met meidoorn- of beukenhaag), het
oorspronkelijke landschap met houtwallen versterkend en de overgang
tussen bosje en open landschap meer geleidelijk laten ontstaan



Het parkeren buiten wordt deels aan het zicht onttrokken door groen op



Gebruik van streekeigen/inheems plantmateriaal overeenkomstig de

de erfgrens aan de zuidzijde en tussen de twee erven.
landschappelijke kenmerken met o.a. zomereik, noot, zwarte els, ruwe
berk, scherpe hulst, meidoorn, sleedoorn, hazelaar etc.


Fruitbomen 3 st. aan straatzijde als hoogstamboom aanplanten.

In de bijlagen zijn zowel RICHTINGGEVENDE sfeerbeelden gewenste
architectuur als terreininrichting opgenomen ter verbeelding van
bovengenoemde uitgangspunten.
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Figuur 16 t/m 18 Eenvoudige 3D weergave landschappelijke en stedenbouwkundige
inpassing
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BIJLAGEN
INRICHTINGSPLAN EN
SFEERBEELDEN
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LEGENDA
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Taarloseweg perceel sectie T nr.
1648 (ged.) te Vries

1

1.1

INLEIDING

Algemeen

In opdracht van Maatschap Schuiling is in maart 2021 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van het
perceel kadastrale gemeente Vries sectie T nr. 1648 (ged.) aan de Taarloseweg te Vries (gemeente
Tynaarlo).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek
is op basis van deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken
terrein.

1.2

Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande
nieuwbouw van twee woningen met bijgebouw op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie
heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.
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1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de
onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend
bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
1.5

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
 vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
 veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).
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2

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te
worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek
Onderzoeksaspecten
1. Locatiegegevens

Aanleiding tot vooronderzoek

Eigendomssituatie

A
0

B
0

C

D

Bodemopbouw
Antropogene lagen in
de bodem
Geohydrologie

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit

Geval van ernstige
bodemverontreiniging?
Kwaliteit o.b.v. BKK
O.b.v. uitgevoerde
bodemonderzoeken

4. Gebruik en beïnvloeding van de
locatie, verdachte situatie, activiteiten,
ongewoon voorval

F

G

✓

Hoogteligging
2. Bodemopbouw en geohydrologie

E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

0

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0
✓

✓

Voormalig
Huidig
Toekomstig
Asbestverdacht?

✓

✓

✓

✓

✓

5. Terreinverkenning
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te
worden vermeld en gemotiveerd
0 Optioneel
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aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de
geplande nieuwbouw van twee woningen met bijgebouw op de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 “opstellen
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
• informatie van de gemeente Tynaarlo (verkregen via RUD Drenthe, email d.d. 09-02-2021);
• informatie van het Geoportaal van de provincie Drenthe;
• Bodemloket.nl;
• www.Topotijdreis.nl;
• Kadaster/BAG Viewer;
• grondwaterkaart van Nederland;
• AHN.nl;
• Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden .
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
locatiegegevens
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.
tabel 2: overzicht basisinformatie
Adres
Plaats
Gemeente
Topografisch overzicht
Coördinaten
Kadastrale aanduiding
Eigendomssituatie
Oppervlakte onderzoekslocatie
(plangebied)
Algemene omschrijving

Bebouwing en bouwjaar
(Kadaster BAG)
Terreinverharding
Ondergrondse infrastructuur
Archeologische waarden
Geplande herinrichting
bijzonderheden: -
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Taarloseweg perceel sectie T nr. 1648 (ged.), naast nr. 31
Vries
Tynaarlo
Zie bijlage 1
X = 235,392 Y= 564,445
Gemeente Vries, perceel C nr. 1648 (ged.)
Niet nagegaan.
Ca. 5.990 m2
De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel sectie T nr. 1648
(ged.) gelegen aan de Taarloseweg naast nr. 31 te Vries.
De onderzoekslocatie is onderdeel van een weideperceel en is geheel
onbebouwd en onverhard..
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van twee
woningen met bijgebouw te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het zoals opgenomen
in bijlage 2.
De onderzoekslocatie is onbebouwd.
De onderzoekslocatie is onverhard.
Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden.
De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de
vermelding "middelhoge trefkans".
De nieuwbouw van twee woningen met bijgebouw.

6

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Taarloseweg perceel sectie T nr.
1648 (ged.) te Vries

afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte perceel
zoals weergegeven in bijlage 2.
bodemgebruik op basis van topografische kaarten
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.
tabel 3: beschrijving bodemgebruik
Omschrijving

Gebruik

Potentieel
bodembedreigende
activiteiten en situaties

Onderzoekslocatie
Historisch (op
basis van
topografische
kaarten,
Topotijdreis)

Op basis van de topografische kaarten van voor 1880 tot
heden is op de onderzoekslocatie niet eerder bebouwing te
herkennen.
Voor zover te herkennen was het gebied voor ca. 1915
onderdeel van een heideveld. Na ca. na 1915 is de locatie
als agrarische grond in gebruik genomen.
Huidig
De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel
sectie T nr. 1648 (ged.) gelegen aan de Taarloseweg naast
nr. 31 te Vries.
De onderzoekslocatie is onderdeel van een weideperceel en
is geheel onbebouwd en onverhard.
Toekomstig
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de
nieuwbouw van twee woningen met bijgebouw te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het
zoals opgenomen in bijlage 2.
Directe omgeving (<25 m)
Historisch (op
Op topografische kaarten van rond 1900 is in de naaste
basis van
omgeving hier en daar bebouwing te herkennen,
topografische
De bebouwing is in de loop der jaren verder
kaarten,
uitgebreid/gewijzigd.
Topotijdreis)
Huidig en
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden
toekomstig
zich woningen, boerderijen en agrarische percelen.
Noordzijde: naastgelegen bosperceel.
Oost- en zuidzijde: naastgelegen agrarische percelen.
Westzijde: Taarloseweg en tegenovergelegen agrarische
percelen.
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Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Het is op voorhand
onbekend of activiteiten in
de directe omgeving
negatieve invloed hebben
(gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de
onderhavige
onderzoekslocatie.
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten
Gebruik

De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel sectie T nr.
1648 (ged.) gelegen aan de Taarloseweg naast nr. 31 te Vries.
De onderzoekslocatie is onderdeel van een weideperceel en is
geheel onbebouwd en onverhard..
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw
van twee woningen met bijgebouw te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het zoals
opgenomen in bijlage 2.
Voor zover bekend is het beoogde plangebied in het verleden niet
eerder bebouwd geweest. De onderzoekslocatie is in het verleden
geruime tijd als agrarische grond in gebruik geweest.

Bouwvergunning

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige)
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
Niet bekend.

Milieuvergunning

Niet bekend.

Handelsregister

De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel niet vermeld.
Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of
voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse
brandstoftanks op de onderzoekslocatie, het te bebouwen deel.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen
informatie.
De onderzoekslocatie is onbebouwd en voor zover bekend in het
verleden niet eerder bebouwd geweest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van
asbest in de bodem t.p.v. het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Op het noordoostelijk deel van het perceel T 1648 worden enkele
gedempte sloten aangegeven. Deze gedempte sloten bevinden zich
buiten het onderzoekgebied en zijn in dit onderzoek niet onderzocht.

Aanwezigheid brandstoftanks

Aanwezigheid asbest

Ophogingen/dempingen/stortingen

figuur 1: situering gedempte sloten
Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal
gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen
het onderzochte terreindeel).
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde
grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval
op de onderzoekslocatie.
maart ’21
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Niet gesprongen explosieven

PFAS-verdachtheid

Calamiteiten

Verdachte activiteiten < 25 m

maart ’21

Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven
(NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name
aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals
binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het
opsporen en ruimen va niet gesprongen explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de
gemeente.
Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als
gevolg van puntbronnen.
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de
onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht.
De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem
zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als
gevolg van atmosferische depositie.
Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus
onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX.
Voor zover bekend is er geen informatie over evt. calamiteiten die
hebben plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn
geraakt.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving
negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de
onderhavige onderzoekslocatie.
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voorgaande bodemonderzoeken
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart
voorgaande bodemonderzoeken
Onderzoekslocatie

►Niet bekend.

Omgeving <25 m

►Taarloseweg ongenummerd, verkennend bodemonderzoek d.d. 27-05-2008, ref
MUG, 3-618-16-01
►Niet bekend.

Vermoeden van (een
geval van ernstige)
bodemverontreiniging op
de locatie of een deel
daarvan
informatie
bodemkwaliteitskaart

►De locatie bevindt zich in de zone buitengebied

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 9-10 m+NAP.
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 6: geohydrologische opbouw
diepte
m-mv
0-1

1-13

beschrijving

formatie

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn
zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen
en grind
Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei
en fijn zand en een weinig midden en grof zand

Boxtel

Peelo

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit
onderzoek niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

(financieel-) juridische situatie
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 7: financieel/juridische aspecten
kadastrale gegevens
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen

Gemeente Vries, perceel T nr. 1648 (ged.)
Niet nagegaan.

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig
bodemonderzoek.
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2.1

Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan
worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan
blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie
onderdeel is van een weideperceel.
Voor zover bekend is de onderzoekslocatie in het verleden niet eerder bebouwd geweest.
De onderzoekslocatie is in het verleden geruime tijd als agrarische grond in gebruik geweest.
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende
activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de
onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van
deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de
onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties
(ONV-NL) (literatuur 1).
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van een woning met bijgebouw te
realiseren. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals weergegeven in
bijlage 2.
In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie

(deel)locatie
NEN-5740+A1
onderzoeksgebied (plangebied)
(ca. 5.990 m2)

mogelijke verontreiniging
Grond

grondwater

onderzoeksstrategie

-

-

ONV-NL

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn
van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit
blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.
Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond
uitgevoerd.
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op
de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen
deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek
betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of
is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin
volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet
chemisch-analytisch zijn onderzocht.
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3

VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.
3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001 en 2002.
In tabel 9 zijn de uitvoeringaspecten opgenomen.
tabel 9: uitvoeringsaspecten
onderdeel:

uitgevoerd door:

datum:

bijzonderheden:

uitvoeren van boringen, het
plaatsen van de peilbuizen en het
nemen van grondmonsters
(protocol 2001)
nemen van grondwatermonsters
(protocol 2002)
locatie-inspectie

dhr. H. van Kuik
(erkend en geregistreerd)
dhr. D. de Wilde
(in opleiding)
dhr. H. van Kuik
(erkend en geregistreerd)
dhr. H. van Kuik
(erkend en geregistreerd)

02-03-2021

geen bijzonderheden t.a.v.
de uitvoering

11-03-2021

geen bijzonderheden t.a.v.
de uitvoering
geen bijzonderheden

02-03-2021

Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+
(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is
opgenomen in bijlage 5.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 10.
tabel 10: veldwerkprogramma
Onderdeel

Aantal

Onderzoekslocatie (ca. 5.990

m 2)

Boringen
Peilbuis

Diepte (m-mv)

Nummers

12

0.5

5 t/m 16

3

2.0

2+3+4

1

3.2

1

De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
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monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
3.2

Resultaten van het veldonderzoek

bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 11 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 11: lokale bodemopbouw
bodemlaag
m-mv
0.0-0.4
0.4-1.6
1.6-3.2

hoofdbestanddeel

toevoeging

kleur

zand
leem
leem

zwak siltig
zwak zandig
zwak zandig, plaatselijk matig siltig

bruin-grijs
oranje-grijs
oranje-grijs

veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 12.
tabel 12: veldwaarnemingen grondwater
Peilbuis

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen
(NTU)
µS/cm
1
2.2-3.2
1.57
5
6.3 370
14.1
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt
aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat
de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het
grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van
matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze
zwevende delen
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zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen
bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.
grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming).
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek
onderzocht.
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4

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van Omegam.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van I&W.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.
4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 13 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters,
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 13: analyseschema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
analysepakket
waarnemingen

MM1

3 t/m 10

0.0-0.5

-

NEN-grond(*)+AS3000

MM2

0.0-0.5

-

NEN-grond(*)+AS3000

MM3

1+2+
11 t/m 16
1+2

0.5-2.0

-

NEN-grond(*)+AS3000

MM4

3+4

0.5-2.0

-

1

2.2-3.2

-

grond

grondwater
1 (peilbuis)

NEN-grondwater(**)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1)
* NEN-grond
=
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water
=
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
(Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten =
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
=
Polychloorbifenylen;
PAK
=
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
=
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform
=
Tribroommethaan
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4.2

Toetsingscriteria

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
Bodemkwaliteit”
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard
bodem” (humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek.
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader
bodemonderzoek in overweging genomen te worden.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een
ernstig geval van bodemverontreiniging.
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te
worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot
sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu
(onderzoek RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het
milieu.
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4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel
worden de onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen.
4.3.1

Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 14 en 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 25668331#21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
1157622
T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa
3-1-2000
Toetsdatum: 19 maart 2021 09:04

Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW
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Monster 6649963
Monster 6649964
Monster 6649965
MM1, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08:MM2,
0-40, 01:
09: 0-45,
0-50, 02:
10: 0-40,
0-50 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-30, 14:MM3,
0-40, 01:
15: 50-100,
0-50, 16:01:
0-50
150-200, 02: 100-150, 02: 160-200
Max. Bodemindex
0
Max. Bodemindex
0
Max. Bodemindex
0,006
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Ana.Res. Std.Res.
T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res.
T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res.
T.Oordeel B.Index
7,2
2

10
25

76,9

76,9

0
0

4,1
1,4

10
25

@

0

81,2

81,2

0
0

0,5
10,2

10
25

@

0

85,6

85,6

@

0

0
0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

21
< 0.2
<3
<5
< 0.05
12
< 1.5
<4
< 20

81
< 0.19
< 7.4
< 6.1
< 0.05
17
< 1.0
<8
< 29

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 20
< 0.2
<3
5,6
< 0.05
12
< 1.5
<4
20

< 54
< 0.22
< 7.4
11
< 0.05
18
< 1.0
<8
45

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
< 0.2
8,6
8,4
0,08
< 10
< 1.5
11
27

59
< 0.21
16
14
0,1
< 10
< 1.0
19
45

@
1.1 AW(WO)
-

0
0
0,006
0
0
0
0
0
0

190

2595

5000

< 35

< 34

-

0

< 35

< 60

-

0

< 35

< 120

-

0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,05
0,07
0,15
0,15
0,18
0,16

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,05
0,07
0,15
0,15
0,18
0,16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,05
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0,9

0,9

0

0,36

0,36

0

0,35

< 0.35

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0,001
< 0.001
0,003

< 0.00097
< 0.00097
< 0.00097
< 0.00097
0,0014
< 0.00097
0,0042

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035

0,008

0,01

0

0,005

< 0.012

0

0,005

< 0.024

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0,004
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tabel 15: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW

Legenda
@
x AW(WO)
N.B.
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Monster
6649966
MM4, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 160-200
Max. Bodemindex
0,004
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel
B.Index
0,7
10,5

10
25

0
0

84,8

84,8

@

0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

26
< 0.2
4,5
7,7
0,15
< 10
< 1.5
10
24

49
< 0.21
8,2
12
0,19
< 10
< 1.0
17
40

@
1.3 AW(WO)
-

0
0
0
0
0,001
0
0
0
0

190

2595

5000

< 35

< 120

-

0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0,35

< 0.35

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035

0,005

< 0.024

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0,004

Geen toetsoordeel mogelijk
x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
<= Achtergrondwaarde
De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
In tabel 15 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte
mengmonsters.
tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Mengmonster
MM1

Boringen
3 t/m 10

Diepte
0.0-0.5

Zintuiglijk
-

>AW
-

>T
-

>I
-

Indicatieve toetsing
Bbk*
Achtergrondwaard*

MM2

0.0-0.5

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

MM3

1+2+
11 t/m 16
1+2

0.5-2.0

-

kobalt

-

-

Wonen*

MM4

3+4

0.5-2.0

-

kwik

-

-

Wonen*

Legenda
>AW

overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5)

>T
>I

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex
>0,5)
overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)

Bbk

besluit bodemkwaliteit

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte kobalt (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De in de ondergrondmengmonster Mme en MM4 verhoogd gemeten gehalten kobalt en kwik (zware
metalen) zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan evt. bodemvreemde
afwijkingen.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of
menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen in de grond gemeten. In
algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen
een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.
Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan sliben kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze
concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats
door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen
op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties.
Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
maart ’21
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4.3.2

Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In tabel 16 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 16: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie
Parameters

OPID 25878020#21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
1161626
T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
BoToVa
2-1-2000
Toetsdatum: 19 maart 2021 09:07
Toetsing

Analyse
Eenheid
S
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)
µg/l
50
cadmium (Cd)
µg/l
0,4
kobalt (Co)
µg/l
20
koper (Cu)
µg/l
15
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
0,05
lood (Pb)
µg/l
15
molybdeen (Mo)
µg/l
5
nikkel (Ni)
µg/l
15
zink (Zn)
µg/l
65
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
50
Vluchtige aromaten
benzeen
µg/l
0,2
ethylbenzeen
µg/l
4
naftaleen
µg/l
0,01
o-xyleen
µg/l
styreen
µg/l
6
tolueen
µg/l
7
xyleen (som m+p)
µg/l
Sommaties aromaten
som xylenen
µg/l
0,2
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1-dichloorethaan
µg/l
7
1,1-dichlooretheen
µg/l
0,01
1,1-dichloorpropaan
µg/l
1,2-dichloorethaan
µg/l
7
1,2-dichloorpropaan
µg/l
1,3-dichloorpropaan
µg/l
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
dichloormethaan
µg/l
0,01
monochlooretheen (vinylchloride)
µg/l
0,01
tetrachlooretheen
µg/l
0,01
tetrachloormethaan
µg/l
0,01
trans-1,2-dichlooretheen µg/l
trichlooretheen
µg/l
24
trichloormethaan
µg/l
6
Sommaties
som C+T dichlooretheen
µg/l
0,01
som dichloorpropanen
µg/l
0,8
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)
µg/l
Legenda
@
xS
N.B.

maart ’21

T

I

Monster
6661261
Pb1, 01-Pb1: 220-320
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

337,5
3,2
60
45
0,175
45
152,5
45
432,5

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

32
< 0.2
<2
7,1
< 0.05
3,1
<2
4,2
110

1.7 S

0
0
0
0
0
0
0
0
0,061

325

600

< 50

-

0

15,1
77
35,005

30
150
70

-

153
503,5

300
1000

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

0
0
0
0
0
0
0

35,1

70

0,2

-

0

150,005
65,005
453,5
5,005

300
130
900
10

-

203,5

400

500,005
2,505
20,005
5,005

1000
5
40
10

262
203

500
400

< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.2

-

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

10,005
40,4

20
80

0,1
0,4

-

0,007
0

630

< 0.2

@

0

0,061
Overschrijding Streefwaarde
T.Oordeel
B.Index

-

-

-

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Streefwaarde
x maal Streefwaarde
De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie resultaten grondwater
In tabel 17 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte
grondwatermonsters.
tabel 17: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster
Grondwatermonster

Diepte filter

Zintuiglijk

>S

>T

>I

1 (peilbuis)

2.2-3.2

-

zink

-

-

Legenda
>S

overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5)

>T

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)

>I

overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)

peilbuis 1 (2.2-3.2 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater
kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in
Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder
dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a.
worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
zintuiglijke waarnemingen
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde
afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 18.
tabel 18: samenvatting toetsingsresultaten
Mengmonster
grond

Boringen

Diepte

Zintuiglijk

>AW of >S

>T

>I

Indicatieve toetsing
Bbk*

MM1

3 t/m 10

0.0-0.5

-

-

-

-

Achtergrondwaard*

MM2

1+2+
11 t/m 16
1+2

0.0-0.5

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

0.5-2.0

-

kobalt

-

-

Wonen*

MM4
grondwater

3+4

0.5-2.0

-

kwik

-

-

Wonen*

Pb1

1

2.2-3.2

-

zink

-

-

n.v.t.

MM3

Legenda
>AW / >S

overschrijding achtergrondwaarde of streefwaarde (bodemindex =<0,5)

>T

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)

>I

overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)

Bbk

besluit bodemkwaliteit

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte kobalt (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en kwik (zware metalen) in de ondergrondmengmonsters MM3
en MM4 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde
(>0.5) niet zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot
het instellen van aanvullend onderzoek.
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grondwater
peilbuis 1 (2.2-3.2 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5)
wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,
geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek..

toetsing hypothese
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging. De ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie
bevat enkele stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. Deze lichte
verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor
geen formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf
gestelde hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN
5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden
gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2.
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Aanbevelingen
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden
conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden
vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.
Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader
vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het
verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van
afvoer van grond.
In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De
in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek
naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt.
hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond
“achtergrondwaarde”.
Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een
verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een dele van de locatie aan de Taarloseweg
perceel sectie T nr. 1648 (ged.) te Vries (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie
bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet
bekende verdachte terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische
bodemkwaliteit van grond in aanwezige gronddepots buiten het onderzoeksgebied,
de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen
van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de
NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie
ontbreken.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is
aangetroffen/ontdekt.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele
verontreinigingen
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek
vermeld.
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5. Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of

www.rwsleefomgeving.nl)
6. Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
www.rwsleefomgeving.nl)
7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1989.
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,
NEN 5725, (oktober 2017).
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond; uitgifte december 2017.
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01

Pb 1

gras, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

1

-45

50

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
oranje, edelm an

2
100

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
grijs, edelm an

3

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
oranje, edelm an

150

-140

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
edelm an

4
200
220
250

300
320

-320

t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

02

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-40

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
beige, edelm an

50
2
100
3
150

-160
4
200

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
edelm an
-200

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
get ekend conform

Ta a r lose w e g p e r ce e l T 1 6 4 8 , V r ie s
2 1 -M 9 7 6 2
N EN 5 1 0 4

03

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-40

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
beige, edelm an

50
2
100
3
150
4
200

-200

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

04

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

2

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
beige, edelm an

3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
grijs, beige, edelm an

4

leem , zwak zandig, neut raal beige,
grijs, edelm an

50

-50

100
-110

150
-160

200

-200

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

05

gras, m aaiveld

0

0
1

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
get ekend conform

Ta a r lose w e g p e r ce e l T 1 6 4 8 , V r ie s
2 1 -M 9 7 6 2
N EN 5 1 0 4

06

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

07

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

08

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-40

leem , zwak zandig, neut raal grijs,
beige, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

-50

09

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

10

gras, m aaiveld

0

0
1

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
get ekend conform

Ta a r lose w e g p e r ce e l T 1 6 4 8 , V r ie s
2 1 -M 9 7 6 2
N EN 5 1 0 4

11

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

12

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

13

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, bruin, edelm an

50

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

14

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, bruin, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

-50

15

gras, m aaiveld

0

0
1

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er D . d e W ild e

bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
get ekend conform

Ta a r lose w e g p e r ce e l T 1 6 4 8 , V r ie s
2 1 -M 9 7 6 2
N EN 5 1 0 4

16

gras, m aaiveld

0

0
1

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
-50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 2 -0 3 -2 0 2 1
boorm eest er H . va n Ku ik

bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
get ekend conform

Ta a r lose w e g p e r ce e l T 1 6 4 8 , V r ie s
2 1 -M 9 7 6 2
N EN 5 1 0 4

PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN ISTEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

GRIND, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

ZAND, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

LEEM, silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

KLEI, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

uf = uit erst fijn (63-105 um )
zf = zeer fijn (105-150 um )
m f = m at ig fijn (150-210 um )
m g = m at ig grof (210-300 um )
zg = zeer grof (300-420 um )
ug = uit erst grof (420-2000 um )

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 m m )
m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
zg = zeer grof (16-63 m m )

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = fot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

onderzoek

onderzoek

onderzoek

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
Project 1157622
1157622_certificaat_v1
CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ
3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2021
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1157622
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6649963 = MM1, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-40, 09: 0-50, 10: 0-50
6649964 = MM2, 01: 0-45, 02: 0-40, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-30, 14: 0-40, 15: 0-50, 16: 0-50
6649965 = MM3, 01: 50-100, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 160-200
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
6649963
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
6649964
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
6649965
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

76,9
7,2
2,0

81,2
4,1
1,4

85,6
0,5
10,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

21
< 0,20
< 3,0
< 5,0
< 0,05
12
< 1,5
<4
< 20

< 20
< 0,20
< 3,0
5,6
< 0,05
12
< 1,5
<4
20

31
< 0,20
8,6
8,4
0,08
< 10
< 1,5
11
27

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

< 35

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,05
0,07
0,15
0,15
0,18
0,16
0,90

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,36

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
0,003
0,008

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ

Ref.: 1157622_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1157622
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6649966 = MM4, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 160-200

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
6649966
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd
84,8
0,7
10,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

26
< 0,20
4,5
7,7
0,15
< 10
< 1,5
10
24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ

Ref.: 1157622_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1157622
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ

Ref.: 1157622_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1157622
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6649963

MM1, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50,
08: 0-40, 09: 0-50, 10: 0-50

03
04
05
06
07
08
09
10

0.00-0.40
0.00-0.50
0.00-0.50
0.00-0.50
0.00-0.50
0.00-0.40
0.00-0.50
0.00-0.50

3752677AA
3752620AA
3753071AA
3753075AA
3753064AA
3753067AA
3753074AA
3753072AA

6649964

MM2, 01: 0-45, 02: 0-40, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-30,
14: 0-40, 15: 0-50, 16: 0-50

01
02
11
12
13
14
15
16

0.00-0.45
0.00-0.40
0.00-0.50
0.00-0.50
0.00-0.30
0.00-0.40
0.00-0.50
0.00-0.50

3752670AA
3752680AA
3753069AA
3753068AA
3753070AA
3753066AA
3753062AA
3753016AA

6649965

MM3, 01: 50-100, 01: 150-200, 02: 100-150, 02:
160-200

01
01
02
02

0.50-1.00
1.50-2.00
1.00-1.50
1.60-2.00

3752671AA
3753058AA
3752684AA
3752682AA

6649966

MM4, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04:
50-100, 04: 160-200

03
03
03
04
04

0.50-1.00
1.00-1.50
1.50-2.00
0.50-1.00
1.60-2.00

3752674AA
3752651AA
3752643AA
3752673AA
3752679AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ

Ref.: 1157622_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1157622
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CFOK-URFX-NDEJ-EGQQ

Ref.: 1157622_certificaat_v1

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
Project 1161626
1161626_certificaat_v1
SJPC-HCYQ-QMZX-HGVD
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 maart 2021
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1161626
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6661261 = Pb1, 01-Pb1: 220-320

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

11/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
6661261
Grondwater

32
< 0,2
<2
7,1
< 0,05
3,1
<2
4,2
110
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SJPC-HCYQ-QMZX-HGVD

Ref.: 1161626_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1161626
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SJPC-HCYQ-QMZX-HGVD

Ref.: 1161626_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1161626
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6661261

Pb1
Pb1

2.20-3.20
2.20-3.20

0393259YA
0800994141

Pb1, 01-Pb1: 220-320

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SJPC-HCYQ-QMZX-HGVD

Ref.: 1161626_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1161626
: 21-M9762-Taarloseweg perceel T 1648 Vries
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SJPC-HCYQ-QMZX-HGVD

Ref.: 1161626_certificaat_v1

BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

H. van Kuik

H.van Kuik
……………………………………

…………………………………………….

Datum: 02-03-2021
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Datum van uitgifte: 01-03-2013
Versie: 3

Bijlage 3
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Ecologisch onderzoek

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

Quickscan natuurwaardenonderzoek Rood-voor-rood-project
Taarloseweg (ongenummerd) Vries en Taarloseweg 45 Ubbena

Effectbeoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en
Natura 2000

Colofon
Quickscan natuurwaardenonderzoek Rood-voor-rood-project Taarloseweg (ongenummerd) Vries en
Taarloseweg 45 Ubbena
Effectbeoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000

Uitgevoerd door:
Natuurbank Overijssel
Correspondentieadres:
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7122 RR Aalten
BTW-ID: NL001388212B56
E:
info@natuurbankoverijssel.nl
Tel:
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Opdrachtgever:
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Projectnummer en versie:
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SAMENVATTING
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee woningen op een perceel aan de Taarloseweg
(ongenummerd, nabij nr. 27) te Vries, gemeente Tynaarlo. Deze woningen mogen gebouwd worden in het
kader van de Rood-voor-rood-regeling. Ter compensatie voor de bouw van deze woningen, wordt overtollige
bebouwing gesloopt en erfverharding verwijderd op een erf aan Taarloseweg 45 te Ubbena, gemeente Assen.
Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand
niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Het plangebied is op 5 februari 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten,
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000,
Natuurnetwerk Nederland, leefgebied weidevogels en leefgebied akkervogels.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in
het kader van de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard en omvang van de
voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een toename van
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek in de
vorm van een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Deze conclusie komt overeen met beleidsregels voor
het opstellen van stikstofberekeningen bij dergelijke bouwplannen.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde dieren.
Beschermde dieren benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten beschermde
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een
(winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Geadviseerd wordt bebouwing te slopen buiten de
voortplantingsperiode.
Voor de amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en
vernielen van vaste rust- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is
van een ruimtelijke ontwikkeling.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als
foerageergebied voor de meeste in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen,
amfibieën en vogels niet af.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee woningen op een perceel aan de Taarloseweg
(ongenummerd, nabij nr. 27) te Vries, gemeente Tynaarlo. Deze woningen mogen gebouwd worden in het
kader van de Rood-voor-rood-regeling. Ter compensatie voor de bouw van deze woningen, wordt overtollige
bebouwing gesloopt en erfverharding verwijderd op een erf aan Taarloseweg 45 te Ubbena, gemeente Assen.
Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand
niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe

Doel van deze rapportage:
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan)
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.
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HOOFDSTUK 2

HET PLANGEBIED

2.1 Situering
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, een slooplocatie (Taarloseweg 45 Ubbena, gemeente Assen)
en een ontwikkellocatie (Taarloseweg ongenummerd, nabij nummer 27 te Vries, gemeente Tynaarlo). Beide
deelgebieden liggen in het buitengebied, iets ten zuiden van de woonkern Vries. Op onderstaande afbeelding
wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.

Taarloseweg ongenummerd

Taarloseweg 45

Ligging van beide deelgebieden op de topografische kaart. De ligging van de deelgebieden wordt met de rode cirkel
aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Taarloseweg 45
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en bestaat uit bebouwing, erfverharding en grasland. In
het plangebied staan vijf schuren, waarvan de meest westelijke aan de (bedrijfs)woning gebouwd is, een
vierroedige hooiberg en een mestsilo. Drie schuren beschikken over bakstenen buitengevels, maar alleen de
ligboxenstal beschikt over een luchtspouw. Op de meest zuidelijke schuur na, zijn alle schuren gedekt met
golfplaten. De meest zuidelijke schuur is gedekt met dakpannen. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn reeds
enige tijd geleden gestaakt. Slechts één schuur wordt voor een klein deel benut als veestalling. Op
onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van
de huidige situatie wordt verwezen naar de fotobijlage.

Begrenzing van het plangebied. Deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl)
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Taarloseweg ongenummerd
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch perceel en is ingericht als grasland. Het plangebied
bestaat uit een soortenarme vegetatie en wordt intensief beheer (bemesten, maaien en afvoeren maaisel).
Het grenst aan de noordzijde aan een bomenrijk perceel, aan de westzijde aan een doorgaande verharde
weg en aan de overige zijde aan agrarisch cultuurland.

Begrenzing van het plangebied. Deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl)
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HOOFDSTUK 3

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat alle bebouwing in deelgebied Taarloseweg 45 te slopen en twee woningen te bouwen
op het perceel Taarloseweg (ongenummerd, nabij 27). De nieuwe woningen worden ontsloten op de
Taarloseweg en het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast middels de aanplant van erfbeplanting. Omdat
een deel van een schuur in deelgebied Taarloseweg 45 wordt gesloopt, wordt een nieuwe kopgevel in de
schuur aangebracht. De ondergrond van de te slopen bebouwing en erfverharding wordt ingericht als erf of
agrarische cultuurgrond. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld in deelgebied
Taarloseweg (ongenummerd, nabij 27) weergegeven.

Verbeelding van de ontwikkellocatie (Taarloseweg ongenummerd, nabij 27) (bron: Buro Stad+Land)

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming in deelgebied
Taarloseweg 45:
• Slopen bebouwing;
• Verwijderen erfverharding;
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming in deelgebied
Taarloseweg (ongenummerd, nabij nr. 27)
• Bouwrijp maken bouwplaats;
• Bouwen woningen;
• Aanleggen erfbeplanting;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden;
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een (tijdelijk) effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden zoals sloop- en
bouwwerkzaamheden.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan landelijk gebied. Gelet
op de aard, inrichting en gevoerde beheer van het omliggende gebied, is het niet aannemelijk dat
beschermde soorten of waarden buiten het plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden
buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden en dat dit leidt tot wettelijke consequenties.
Er is geen aanleiding het onderzoeksgebied groter te maken dan het plangebied.
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelijk gesteld aan het plangebied.
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HOOFDSTUK 4

GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000gebied en het Natuurnetwerk Nederland.
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee,
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen
die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Drenthe. Er is door toepassing
van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier
kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
De ontwikkellocatie ligt op minimaal 1,65 kilometer afstand van gronden die tot Natuurnetwerk Nederland
behoren. De slooplocatie ligt op minimaal 1,05 kilometer afstand van gronden die tot Natuurnetwerk
Nederland behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natuurnetwerk Nederland in de
omgeving van beide deelgebieden weergegeven.
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1,65
kilometer
afstand tussen het
ontwikkellocatie en
de gronden die tot
Natuurnetwerk
Nederland behoren

1,05
kilometer
afstand tussen het
ontwikkellocatie en
de gronden die tot
Natuurnetwerk
Nederland behoren

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van beide deelgebieden. De ligging van het deelgebied wordt met de
rode marker/cirkel aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart
aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Beschermingsregime
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking in Drenthe.
Toetsing aan beleid
Vanwege de ligging van het plangebied buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief
niet getoetst te worden aan provinciaal beleid t.a.v. de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland.
Wettelijke consequenties
Voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.

4.3 Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze
gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
• de leefgebieden van vogels;
• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden
bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan
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een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet
natuurbeschermingsvergunning.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
De ontwikkellocatie ligt op minimaal 2,94 kilometer afstand van Natura 2000-gebied en de slooplocatie ligt
op minimaal 3,23 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied,
is het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura
2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

2,94 kilometer afstand tussen het plangebied
en de gronden die tot Natura 2000 behoren

3,23 kilometer afstand tussen het plangebied
en de gronden die tot Natura 2000 behoren

Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van beide deelgebieden. De ligging van de deelgebieden wordt aangeduid met
een rode cirkel. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: aerius.nl)

Stikstofgevoelige habitattypen
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied bestaat voor een groot deel uit
stikstofgevoelige habitattypen.
Effectbeoordeling
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied kan in sommige gevallen leiden tot een negatief effect
op instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Zo kunnen als gevolg van sloop- en
bouwwerkzaamheden, verstorende effecten in de omgeving waarneembaar zijn, zoals geluid, trillingen,
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand
tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied zijn negatieve effecten zoals geluid,
stof, optische verstoring en trillingen niet waarneembaar.
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Beoordeling Stikstof
Ten behoeve van de ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de afvoer van sloopmateriaal, de aanvoer
van bouwmaterialen en vervoer van materieel en personeel. Gelet op de aard en omvang van de
voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied,
kan een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Deze
conclusie komt overeen met het advies van de Omgevingsdienst Twente1. Die hanteren onderstaande
toetsingscriteria voor het wel of niet uitvoeren van een stikstofberekening bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Overzicht van de afstanden en gehanteerde emissies per categorie ruimtelijke ontwikkeling (bron: Omgevingsdienst Twente).

Wettelijke consequenties
De wettelijke consequenties met betrekking tot gebiedsbescherming kunnen op basis van het uitgevoerde
onderzoek niet vastgesteld worden. Om de wettelijke consequenties vast te kunnen stellen, dient een
stikstofberekening uitgevoerd te worden.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in
het kader van de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard en omvang van de
voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een toename van
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek in de
vorm van een stikstofberekening uitgevoerd te worden.

1

Deze toetsingscriteria worden door ons ook buiten Twente toegepast.
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HOOFDSTUK 5

SOORTENBESCHERMING

5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die
bruikbaar zijn voor deze studie.
Het plangebied bestaat uit bebouwing, grasland, open zand en erfverharding. De inrichting en het gevoerde
beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een
potentieel geschikt leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het
gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en
weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:
• vogels;
• vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren,
reptielen en voor planten.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 5 februari 2021 tijdens de daglichtperiode
(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• veldbezoek door ervaren ecoloog;
• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
• NDFF Verspreidingsatlas;
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) en sommige vogelsoorten, zoals bosuilen en nijlganzen kunnen
al een bezet nest hebben in deze tijd van het jaar. Zomergasten houden zich in deze tijd van het jaar nog op
in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich meestal wel in de directe
omgeving van de nestplaats.
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels),
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eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren.
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar
voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van
het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de voortplantingsplaats echter ook als vaste rustplaats
buiten de voortplantingsperiode.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-,
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.
Vleermuizen
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de
meeste vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten
bezetten de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, maar er zijn ook
soorten die de zomerverblijfplaats bezetten in de wintermaanden dat er geen sprake van streng
winterweer. Sommige vleermuizen in winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er
zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied
als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten in deze tijd van het jaar de winterrustplaats en
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten

5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken.
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5.3.1 Deelgebied Taarloseweg 45
Vogels
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten
het plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogelsoorten
die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, houtduif, holenduif, zwarte roodstaart, boerenzwaluw en
witte kwikstaart. Vogels kunnen nestelen in toegankelijke gebouwen zoals in de gording, aan gaten en nissen
in muren, in voertuigen en in opgeslagen spullen en rommel. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen
waargenomen en de gebouwen worden niet als potentiële nestplaats voor huismussen beschouwd. Er zijn in
het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat uilen een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten in het
plangebied. De aanwezigheid van een vaste rust- of nestplaats van uilen in bebouwing is doorgaans vrij
eenvoudig vast te stellen aan de hand van uitwerpselen, braakballen en ruiveren.
Door het verwijderen van opgeslagen spullen en het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode
wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet
vogelnest worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van de
herontwikkeling van het plangebied, neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels
niet af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen tijdens de voortplantingsperiode;
- Slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden
zoogdiersoorten
als
huisspitsmuis,
haas,
vos,
egel,
bosmuis
en
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied, maar mogelijk bezetten
huisspitsmuizen en bosmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Voorgenoemde soorten
bezetten doorgaans een vaste rust- en voortplantingsplaats in holen en gaten in de grond en in opgeslagen
spullen en rommel. In het plangebied zijn geen geschikte rust- of voortplantingsplaatsen voor de egel of
steenmarter waargenomen.
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen
activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren
niet af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen en rommel;
- Uitvoeren grondverzet;
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële rust- of
voortplantingsplaatsen in het plangebied waargenomen. Alleen de ligboxenstal beschikt over gemetselde
buitengevels met luchtspouw, maar er zijn in de buitengevels geen potentiële invliegopeningen
waargenomen, zoals open stootvoegen, die vleermuizen de kans bieden een vaste rust- of
voortplantingsplaats in de luchtspouw te bezetten. Ook zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen
waargenomen, zoals een holle ruimte achter een loodslab, windveer, gevelbetimmering of vensterluik. De
gebouwen zijn wellicht toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een verblijfplaats bezetten aan de binnenzijde van de gebouwen. Vaste verblijfplaatsen in
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gebouwen zijn doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van uitwerpselen op de grond onder de
hangplek.
Door het slopen van de bebouwing wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen vaste rust- of
voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op
basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een
geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Verschillende vleermuissoorten foerageren
mogelijk ronde gebouwen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als
essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij
gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten als gewone pad en bruine kikker beschouwd. Amfibieën benutten de buitenruimte
mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een
(winter)rustplaats bezetten onder opgeslagen spullen, stro en mest en in holen en gaten in de grond. Mogelijk
bezetten amfibieën een (winter)rustplaats in toegankelijke gebouwen, zoals de vierroedige hooiberg.
Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.
Door het verwijderen van rommel, strooisel, opgeslagen goederen en het uitvoeren
van grondverzet, wordt mogelijk een amfibie gedood en een (winter)rustplaats beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen en rommel;
- Uitvoeren grondverzet;
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.
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5.3.2 Deelgebied Taarloseweg ongenummerd, nabij 27
Vogels
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten
het plangebied uitsluitend als foerageergebied, er nestelen geen vogels in het grasland.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en geen nest of nestplaats
verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het ontwikkeling van het plangebied tot woonerf, neemt
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor sommige vogelsoorten af. Het plangebied vormt
geen essentieel foerageergebied van een vogelsoort, zoals van een huismus of steenuil.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Omvormen agrarisch cultuurland naar woonerf;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden zoogdiersoorten als haas, vos, ree en veldmuis. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
beschermde grondgebonden zoogdieren een vaste rust- of voortplantingsplaats bezeten in het plangebied.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermde grondgebonden zoogdieren
gedood en wordt geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Als gevolg van het
ontwikkeling van het plangebied tot woonerf, neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied
voor sommige beschermde grondgebonden zoogdieren af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Omvormen agrarisch cultuurland naar woonerf;
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële rust- of
voortplantingsplaatsen in het plangebied waargenomen.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op
basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een
ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk vliegen vleermuizen over het
plangebied terwijl ze foerageren rand de randen en kronen van bomen die net naast het plangebied staan.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
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elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij
gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Amfibieën
Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste rustof voortplantingsplaats beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het beschadigen
en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om plantensoorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Drenthe van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de
Minister goedgekeurde gedragscode. Om een gedragscode te kunnen benutten, moeten de voorgenomen
activiteiten genoemd zijn in de gedragscode.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de
zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
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Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen
of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende
dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle
concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep (beide deelgebieden);
Vogels
Als gevolg van het verwijderen van opgeslagen spullen en het slopen van bebouwing tijdens de
voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de
nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de
wet genoemd belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten. De functie
van het plangebied als foerageergebied, is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Opgeslagen spullen verwijderen buiten de voortplantingsperiode;
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode;
Vleermuizen
• Vaste rust- en voortplantingsplaats
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en
er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
• Essentieel foerageergebied
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
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• Vliegroute
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Grondgebonden zoogdieren
Als gevolg van het verwijderen van opgeslagen spullen en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een
beschermd grondgebonden
zoogdier gedood
en
wordt mogelijk een
vaste
rust- en/of
voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier beschadigd en vernield. Voor de
beschermde grondgebonden zoogdieren die mogelijk gedood worden en waarvan mogelijk de vaste rust- en
voortplantingsplaats beschadigd en vernield wordt, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’
en het ‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.
De functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren neemt in deelgebied
Taarloseweg 45 niet af, maar deze wordt wel aangetast in het andere deelgebied. Omdat het
foerageergebied, van de in het plangebied Taarloseweg (ongenummerd) foeragerende beschermde
grondgebonden zoogdieren niet beschermd, leidt het aantasten niet tot wettelijke consequenties.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk
een vaste rustplaats van een beschermd amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde amfibieën die
mogelijk gedood worden en waarvan mogelijk de vaste rustplaats beschadigd en vernield wordt, geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en
voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke
ontwikkeling.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Vogels
Vogels

Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vaste rust- en
voortplantingsplaats
Doden van dieren

Diverse soorten

Foerageergebied
Bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)

Diverse soorten
Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing
Art. 3.1 lid 2

Vogels

Jaarrond beschermde
nest- en rustplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 1

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen

Rust- of
voortplantingsplaats
Foerageergebied
Vliegroute
Doden van dieren

Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Geen

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Geen
Geen
Geen

Amfibieën

Foerageergebied

Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet van
toepassing
Diverse soorten

Geen

Amfibieën

Vaste rustplaats

Diverse soorten

Amfibieën
Amfibieën

Voortplantingsplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig
Diverse soorten

Overige soorten

Dieren en overige
functies

Niet aanwezig

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing

Vogels

Vleermuizen

Diverse soorten

Geen
Geen
Geen
Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Geen

Geen
Geen
Geen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.
Soortgroep

Vaste rust- Voortplanplaats
tingsplaats

Vliegroute
Essentieel
(vleermuizen) foerageergebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ontheffing
vereist

Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

Ja

Ja

n.v.t.

Nee

Nee

Nee

Nee, vrijstelling

Nee

Ja

n.v.t.

Nee

Ja

Nee

Vleermuizen

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee, tenzij vogels
gedood, bezette
nesten verstoord,
beschadigd of
vernield worden
Nee

Ja

Nee

n.v.t.

Nee

Nee

Nee

Nee, vrijstelling

Amfibieën

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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HOOFDSTUK 6

CONCLUSIES
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’,
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in
het kader van de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard en omvang van de
voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een toename van
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek in de
vorm van een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Deze conclusie komt overeen met beleidsregels voor
het opstellen van stikstofberekeningen bij dergelijke bouwplannen.
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde dieren.
Beschermde dieren benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten beschermde
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een
(winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Geadviseerd wordt bebouwing te slopen buiten de
voortplantingsperiode.
Voor de amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en
vernielen van vaste rust- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is
van een ruimtelijke ontwikkeling.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als
foerageergebied voor de meeste in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen,
amfibieën en vogels niet af.
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheﬃng
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige
Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn
voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht
op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng verleend kan
worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De
vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage
Taarlosweg 45
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Taarloseweg ongenummerd
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://pdokviewer.pdok.nl/
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Bijlage 4 uitgangspunten Aerius
berekening gebruiksfase

Toelichting
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Bijlage uitgangspunten Aerius berekening gebruiksfase
In de gebruiskfase komt NOX vrij door verkeersbewegingen van de bewoners van de huizen. De
huizen zullen gasloos worden gebouwd, zodat bij de verwarming van de huizen gaan NOX vrijkomt.
Het extra verkeer als gevolg van de bewoning van de 2 woningen is berekend op basis van de
landelijke CROW-richtlijnen. Op basis van de CROW publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' is
het kencijfer verkeersbewegingen per woning per etmaal voor een vrijstaande koopwoning 8,6
verkeersbewegingen per etmaal.
Verder is gerekend met gemiddeld 29 verkeersbewegingen per woning per jaar met middelzwaar
verkeer vanwege o.a. de pakketdiensten.
Onder verkeersgeneratie wordt verstaan de totale hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (exclusief
openbaar vervoer) die gedurende een gekozen tijdsperiode naar de desbetreffende voorziening toe
rijdt en hiervan wegrijdt.
In de uitgevoerd Aeriusberekening is worst case uitgegaan van 9 verkeersbewegingen per woning per
dag met licht verkeer. Voor de 2 woningen levert dat op jaarbasis 6.570 bewegingen op. Voor het
middelzware verkeer is uitgegaan van 29 verkeersbewegingen per woning per jaar. In totaal voor de 2
woningen levert dat op jaarbasis 58 verkeersbewegingen op.
Aangenomen wordt dat het verkeer in de gebruiksfase deels in noordelijke richting en deels in
zuidelijke richting (verdeling 50/50) rijdt. Dat geldt voor zowel het lichte als het middelzware verkeer.

Bijlage 5

Aeriusberekening gebruiksfase

Toelichting
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Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening

Rombou BV
Taarloseweg nabij 27,
9481TB Vries
Ruimte voor ruimte, Taarloseweg
Berekening gebruiksfase

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rr8zz8kvLsAo
07 maart 2022, 15:39
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Rekenjaar
2021

Gebruiksfase - Beoogd

Resultaten

Emissie NH3
0,1 kg/j

Hoogste depositie Hexagon
Gebruiksfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
Grootste toename van depositie
0,00 mol/ha/j
Grootste afname van depositie
0,00 mol/ha/j

Rr8zz8kvLsAo (07 maart 2022)

Emissie NOx
1,1 kg/j
Gebied

2/6

Projectberekening

Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2021
Emissiebronnen
 Verkeersnetwerk

Rr8zz8kvLsAo (07 maart 2022)

Emissie NH3
0,1 kg/j

Emissie NOx
1,1 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
gebieden.

500 m
Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn
Niet bepaald

Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie
De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
Rr8zz8kvLsAo (07 maart 2022)
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie
Totaal

Rr8zz8kvLsAo (07 maart 2022)

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste
gekarteerd) depositie
(ha gekarteerd) toename
(mol/ha/jr)
(mol/ha/jr)

0,00

0,00

0,00

0,00

Met afname (ha Grootste
gekarteerd) afname
(mol/ha/jr)

0,00

0,00
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Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie
2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
Database versie
2021.0.4_5a8b67b7c6
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

Rr8zz8kvLsAo (07 maart 2022)
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Toetsresultaat watertoets

Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries

Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 06-04-2022

Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
ANTWOORDEN NODIG:
1.

maatwerk advies procedure

2.

Geen advies van toepas s ing

3.

Advies toename verhard oppervlak

4.

Advies afvoer van water via een (verbeterd) ges cheiden s tels el, hemelwater wordt
afgevoerd naar oppervlaktewater

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

06-04-2022, 14:13
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Digitale Watertoets
VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging betreft?
nee

2.

Raakt het plangebied raakt een grondwaterbes chermings gebied?
nee

3.

Raakt het plangebied raakt een primaire kering?
nee

4.

Bevindt het plangebied zich in een beekdal?
nee

5.

Raakt het plangebied raakt een geurzonering rond een rioolgemaal?
nee

6.

Raakt het plangebied raakt een geurzonering rond een
rioolwaterzuiverings ins tallatie (RWZ I)?
nee

7.

Raakt het plangebied een regionale kering?
nee

8.

Raakt het plangebied een zonering rond een rioolpers leiding?
nee

9.

Raakt het plangebied een primaire watergang (hoofdwatergang)?
nee

10.

Bevindt het plangebied zich in een komvormige laagte?
nee

11.

Raakt het plangebied een waterbergings gebied?
nee

06-04-2022, 14:13
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Digitale Watertoets
12.

Betreft het een MER, s tructuurvis ie, omgevings vis ie, bes temmings plan buitengebied
of een cons erverend plan?
nee

13.

Neemt in het plan het verharde oppervlak toe met meer dan 750 m2 binnen
bebouwd gebied?
ja

14.

Neemt in het plan het verharde oppervlak toe met meer dan 2.500 m2 in het
buitengebied?
nee

15.

Gaat het om het plaats en van zonnepanelen op het maaiveld met aanpas s ingen aan
de infras tructuur?
nee

16.

Wordt oppervlaktewater vervuild door het afvoeren of lozen van verontreinigd
hemelwater via verharde oppervlakken?
nee

17.

Is er in of rondom het plangebied s prake van (grond)wateroverlas t? (Vraag andere
partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
nee

18.

Betreft het een plan voor realis atie of groots chalige recons tructie van een weg?
nee

19.

Hoe wordt in het plan omgegaan met afvalwater en hemelwater?
via een (verbeterd) ges cheiden s tels el, hemelwater wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater

20.

Wordt er oppervlaktewater gedempt?
nee

21.

Wordt er oppervlaktewater gegraven?
nee

22.

Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken?
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nee
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DETAILS
1.

maatwerk advies procedure
Op bas is van de door u gegeven antwoorden dient u de maatwerk procedure te
volgen.

Wat moet ik doen?
Dit plan heeft invloed op het waters ys teem en/of de afvalwaterketen. U kunt
onders taande algemene zaken gebruiken als bas is voor de uitwerking van de
relevante wateras pecten in uw plan. Daarnaas t wil het waters chap u graag verder
inhoudelijk advis eren over de geraakte kaartlagen en/of beantwoorde vragen.
Onderaan deze teks t vindt u onze contactgegevens . Binnen 14 dagen ontvangt u van
ons reactie.
LET OP: Het doorlopen van deze digitale watertoets is geen aanvraag voor een
Watervergunning. Onze conclus ie en maatwerk adviezen mogen alleen gebruikt
worden tijdens de (ruimtelijke) planvormings fas e. U dient zelf na te gaan welke
vergunningen nodig zijn om het plan te realis eren.
Waterbeleid
Juridis ch kader In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het verplicht
plannen te toets en op wateras pecten. Het doel van de watertoets is het hele proces
van vroegtijdig informeren, advis eren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van
waterhuis houdkundige as pecten in ruimtelijke plannen en bes luiten.
Mis s ie
Waters chap Noorderzijlves t s taat voor veilig, voldoende en s choon water. Wij
creëren hiermee een bas is voor een gezonde en toekoms tbes tendige leef-, woonen werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.
Vigerend beleid
Het beleid van waters chap Noorderzijlves t is verwoord in het
Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 en in de Notitie Water en Ruimte 2013 en zijn
te benaderen via de volgende links :
https ://www.noorderzijlves t.nl/waterbeheerprogramma-2016-2021 en
https ://zoek.officielebekendmakingen.nl/ws b-2014-3112.html.
Veilig, voldoende en s choon water
Het waters chap ziet het zorgen voor veiligheid als één van de belangrijks te
opgaven, nu en in de toekoms t. In een s nel veranderende omgeving als gevolg van
klimatologis che en demografis che ontwikkelingen willen wij hier invulling aan geven.
Een s tijgende zees piegel en meer en heviger afwis s elende perioden van regen en
droogte vragen om robuus te oplos s ingen. Ons regionaal waters ys teem is een
zoveel mogelijk natuurlijk functionerend waters ys teem dat klimaatbes tendig,
veerkrachtig en gezond is . Verder is dit waters ys teem in s taat om de belangen en
functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologis ch gezond en s choon water zo
goed mogelijk van diens t te kunnen zijn. Aanpas s ingen in het waterbeheer creëren
een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik van kunnen maken.
Het waters ys teem is onlos makelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het
landelijk gebied. Uitgangs punten van het waters chap en alle betrokkenen bij het
treffen van waterhuis houdkundige maatregelen zijn: Vas thouden, bergen en
afvoeren van water (trits : kwantiteit) Schoonhouden, s cheiden en zuiveren van
06-04-2022, 14:13
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water (trits : kwaliteit)
Borgen integrale afweging
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vas t in
provinciale beleids plannen, omgevings plannen en bes temmings plannen.
SAMENVATTEND: Mocht u aanvullende informatie hebben of nog krijgen met
betrekking tot deze watertoets (s chets ontwerpen, relevante documentatie etc.),
raden wij u aan deze per e-mail op te s turen naar: advies @noorderzijlves t.nl. Met
de extra informatie kunnen we een pas s end advies geven over uw s pecifieke
s ituatie.
Voor meer informatie over het waters ys teem in uw plangebied kunt u terecht op:
https ://geo.noorderzijlves t.nl. U vindt hier het beheerregis ter van het hele
oppervlaktewaters ys teem met s tromings richtingen en kuns twerken en de ligging
van primaire- en regionale keringen en ook de peilgebieden. Er is ook informatie
over de afvalwaterketen zoals RWZ I’s , rioolpers leidingen en rioolgemalen te vinden.
Heeft u vragen of s ugges ties over deze Digitale Watertoets ? Laat het ons weten per
e-mail: advies @noorderzijlves t.nl of telefonis ch: 050-304 8911.
Waters chap Noorderzijlves t Pos tbus 18 9700 AA Groningen
http://www.noorderzijlves t.nl www.dewatertoets .nl

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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DETAILS
2.

Geen advies van toepassing
Er zijn geen kaarten geraakt binnen het plangebied.

Wat moet ik doen?
Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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DETAILS
3.

Advies toename verhard oppervlak
U gaat verhard oppervlak aanbrengen.

Wat moet ik doen?
"Door toename van verhard oppervlak s troomt regenwater, als het wordt verzameld
via kolken en goten, s neller af richting oppervlaktewater waardoor afvoeren en
piekwaters tanden toenemen. Dit kan leiden tot wateroverlas t.
Bij een toename van het verhard oppervlak met meer dan 750 m2 (in bebouwde
gebieden) of 2.500 m2 (in landelijke gebieden) is compens atie voor vers nelde
afvoer nodig.
Niet voor elk ruimtelijk plan is het noodzakelijk op gedetailleerde wijze de
waterberging te berekenen. Om vers nelde afvoer te voorkomen is afwatering op het
aangrenzende maaiveld of berm een optie. Ook gebruik van waterpas s erende
bes trating, aanleg van wadi’s en infiltraties troken of andere voorzieningen kunnen
bijdragen aan het voorkomen van vers nelde afvoer.
Waters chap Noorderzijlves t wil daarin graag advis eren.
Aan de hand van de volgende regels kan bepaald worden hoe de waterberging
berekend dient te worden:
1.

Voor plannen waarvan de bruto oppervlakte kleiner is dan 10 hectare kan de
waterberging volgens de volgende praktis che vuis tregel berekend worden: Het
extra te realis eren wateroppervlak is gelijk aan 10% van de toename van het
verhard oppervlak dat vers nelde afvoer veroorzaakt. De initiatiefnemer kan dit
direct opnemen in de waterparagraaf.

2.

Voor plannen met een bruto oppervlakte van 10 - 200 hectare s telt waters chap
Noorderzijlves t vas t hoeveel berging vereis t is . Waters chap Noorderzijlves t
berekent de benodigde waterberging op bas is van regenduurlijnen (inclus ief
klimaatverandering).

Bij omvangrijke gebieden die groter zijn dan 200 hectare is het noodzakelijk om een
waterhuis houdings plan op te s tellen. Onderdeel hiervan is een gedetailleerde
modellering van het waters ys teem. Een waterkwaliteits - en hydraulis che
modellering kunnen hier onderdeel van uitmaken. Daarin wordt klimaatverandering
meegenomen."

Waar moet ik op letten?
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Digitale Watertoets
DETAILS
4.

Advies afvoer van water via een (verbeterd)
gescheiden stelsel, hemelwater wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater
Via een (verbeterd) ges cheiden s tels el, hemelwater wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater.

Wat moet ik doen?
"Het beleid van waters chap en gemeente is dat afvalwater en s choon hemelwater
ges cheiden moeten worden afgevoerd. Als er mogelijkheden zijn om het
hemelwater rechts treeks naar aanwezig oppervlaktewater af te voeren, heeft dat
voorkeur.
Het waters chap kan nadere eis en s tellen om het ontvangende oppervlaktewater
daarvoor ges chikt te maken.
Afs temming met de gemeente is nodig voor het afvoeren van afvalwater naar de
riolering. "

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

a. plan:
het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries' van de gemeente
Tynaarlo;
b. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1730.BPTaarlosewegVries-0301 met de bijbehorende regels (en bijlagen);
c. aan- of uitbouw:
een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan
worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan
de hoofdvorm;
d. aan huis verbonden beroep:
het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische,
therapeutische, kunstzinnige, ontwerptechnische diensten zoals in de bijlage
weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid,
dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen beroepsmatige activiteit. De
ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden beroep dient in overeenstemming
te zijn met de woonfunctie;
e. aan huis verbonden bedrijf:
het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk
productieve aard zoals in de bijlage weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van
aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te
stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis
verbonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;
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f. aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de planregels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;
g. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
l. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
m. bebouwingspercentage:
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
n. bed and breakfast:
een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor
uitsluitend logies en ontbijt;
o. bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
u. bestaand:
1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan
wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het
voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende
beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het
bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische
toestemming;
v. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
w. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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x. bijgebouw:
een op zichzelf staand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of
architectonische verschijningsvorm onderschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
y. boom:
een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van
minimaal 10 cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld;
z. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk; alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten,
vernieuwen of veranderen van een standplaats;
aa. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
bb. bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering
gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip
van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en de verdieping onder de
kap;
cc. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
dd. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
ee. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn
toegelaten;
ff. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke
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hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun
vindt in of op de grond;
gg. bruto vloeroppervlakte (b.v.o.):
nn. Natuurnetwerk Nederland (NNN)
een samenhangend netwerk van gebieden, dat voldoende robuust is voor een
duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor
natuurlijke leefgemeenschappen;
pp. gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt;
tt. gevel:
een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van
de buitenlucht, daaronder begrepen een dak;
vv. hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel
gelet op de bestemming, als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met
inbegrip van aan- en uitbouwen;
zz. houtopstand:
één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een beplanting van bosplantsoen;
eee. kap:
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5 graden met het horizontale vlak;
fff. kapverdieping:
een ruimte in een gebouw, die door ten minste twee schuine dakschilden is
afgedekt;
iii. kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een
grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet
worden genomen;
kkk. logiesverstrekkend bedrijf:
Regels
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een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies wordt verstrekt, waarbij naast
nachtverblijf tevens dagverblijf en maaltijdbereiding mogelijk is;
nnn. mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische
en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
rrr. Natuurbeschermingswettoets:
een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat
een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, indien vereist, zal
worden verleend;
uuu. normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een
goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende
bestemming behoren;
vvv. overkapping:
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal één
wand is omgeven;
www. paardenbak:
buitenrijbaan ten behoeve van paardrijdactiviteiten, voorzien van een zandbed en al
dan niet voorzien van een omheining;
xxx. peil:
1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een
plaatselijk aan te houden waterpeil);
zzz. permanente bewoning:
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
eeee. relatie:
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ter plaatse van de aanduiding 'relatie' wordt de verbinding aangegeven tussen bij
elkaar behorende gebouwen;
gggg. risicogevoelig bouwwerk c.q. object:
een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het
regelmatig verblijf van mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag;
iiii. ruimtelijke kwaliteit (verbetering van):
het in een landschap toevoegen van natuurlijke, artificiële elementen,
bebouwingselementen en/of landschappelijke elementen, dan wel het verwijderen
of het aanpassen daarvan, welke leidt tot een verbetering van de belevingswaarde,
gebruikswaarde en toekomstwaarde van dat landschap;
jjjj. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of
vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting
wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar;
qqqq. vloeroppervlak:
totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de
verdiepingen, de zolder van het (hoofd)gebouw en de bijbehorende aan- en
uitbouwen;
rrrr. voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met
meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en
wethouders aan te wijzen gevel;
ssss. voorgevelrooilijn:
1. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de
voorgevels van de bestaande bebouwing;
de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk
aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een
zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting
van de weg geeft;
Regels

203

2. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als bedoeld onder 1 aanwezig is
en waarlangs mag worden gebouwd:
bij een wegbreedte van ten minste 15 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de
weg;
bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de as van de
weg;
bij een wegbreedte tussen de 10 m en de 15 m, de lijn gelegen op een afstand,
die gelijk is aan de wegbreedte, uit de as van de weg;
tttt. waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer en
waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals duikers,
stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten, sloten, greppels en vijvers, ook
als deze incidenteel of structureel droogvallen;
uuuu. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één
afzonderlijk huishouden;
vvvv. wooneenheid:
een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van
personen;
wwww. woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een
eenheid kan worden beschouwd.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
a. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. Voor zover in de regels een
dakhelling is voorgeschreven is deze niet van toepassing op dakkapellen en op
dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen en andere
ondergeschikte dakvlakken;
b. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Voor zover in de regels een
goothoogte is voorgeschreven is deze niet van toepassing op dakkapellen en op
dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen en andere
ondergeschikte dakvlakken;
c. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
d. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
e. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
f.

de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
g. de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:
de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de grens van een
bouwperceel.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met:
een aan huis verbonden beroep of aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten in de
milieucategorieën 1 en 2, die zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat
van bedrijven, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee
gelijk te stellen bedrijvigheid;
een bed and breakfast;
b. tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, water en watergangen, straten
en paden, met dien verstande dat de ontsluiting van de percelen op de
Taarloseweg uitsluitend mag plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding
'ontsluiting';
c. nutsvoorzieningen;
d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. groenvoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van wonen - haag' mede de aanleg en instandhouding van
hagen zijn begrepen.
met dien verstande dat:
f.

ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije
zone ten behoeve van een landschappelijke overgang’, zijn de gronden
uitsluitend bestemd voor behoud, herstel en/of ontwikkeling van een
landschappelijke overgang en/of de openheid van de gronden.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bouwvlak mag ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - aaneengebouwd'
dient het hoofdgebouw en het bijgebouw als één volume te worden
gerealiseerd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - losstaand' dient het
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hoofdgebouw en het bijgebouw als twee afzonderlijke volumes te worden
gerealiseerd;
d. de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 225 m2;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt
minimaal 3 m;
f.

de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9 m, dan wel de bestaande bouwhoogte
indien deze meer bedraagt;

g. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3,5 m, dan wel de
bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
h. het hoofdgebouw moet zijn voorzien van een kap, waarvan de helling minimaal
30 graden en maximaal 60 graden dient te bedragen;
i.

aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen danwel aan het
bepaalde voor bijgebouwen en overkappingen (3.2.2);

j.

in afwijking van hetgeen sub d en i bepalen, geldt ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - aaneengebouwd' dat de oppervlakte van het
hoofdgebouw, inclusief aan- , uitbouwen en bijgebouwen, niet meer bedraagt
dan 425 m2.

3.2.2

Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied binnen het
bouwvlak gebouwd;
b. de afstand van de dichtstbijzijnde gevel van een bijgebouw of overkapping tot
het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 25 m;
c. In afwijking van het onder lid a bepaalde geldt voor het vrijstaande bijgebouw
ter plaatse van het perceel met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding losstaand' dat deze voor de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd mag
worden, zoals weergegeven in het ruimtelijke kwaliteitsplan, opgenomen als
Bijlage 1 van deze regels;
d. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m, dan wel de bestaande bouwhoogte
indien deze meer bedraagt. In het geval dat een bouwwerk plat wordt afgedekt,
bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 3,5 m;
e. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel de bestaande goothoogte
indien deze meer bedraagt;
f.

de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, inclusief de
oppervlakte van aan- en uitbouwen, die niet voldoen aan de eisen van het
hoofdgebouw, bedraagt niet meer dan:
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1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk is aan 900 m2: 175
m 2;
2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 900 m2: 175 m2, vermeerderd
met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 900 m2, tot
een maximum van in totaal 225 m2;
g. In afwijking van hetgeen sub a tot en met f bepalen, geldt ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - aaneengebouwd' dat losstaande
bijgebouwen en overkappingen niet zijn toegestaan.
3.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
gelden de volgende regels:
a. omheiningen ten behoeve van paardenbakken zijn niet toegestaan, anders dan
conform de bestaande situatie;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m voor
de voorgevel van het hoofdgebouw en daarachter ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen
overkappingen zijnde bedraagt ten hoogste 3 m.
3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het landschaps- en bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
het uitzicht van woningen;
de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
de plaats van bebouwing, waaronder lichtmasten;
de (transparante) vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met
name afrasteringen en omheiningen.
3.4

Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken, mits geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
de natuurlijke en landschappelijke waarden;
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de geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
de verkeersituatie;
de woonsituatie;
a. lid 3.2.1 onder a, voor het realiseren/de bouw van meerdere woningen in een
bestaand hoofdgebouw (woningsplitsing), met dien verstande dat:
1. de oppervlakte van het te splitsen gebouw ten minste 200 m2 dient te
bedragen, waarbij in het geval dat de oppervlakte ten minste 300 m2
bedraagt het aantal woningen in het gebouw maximaal drie mag bedragen;
2. per woning ten minste één parkeerplaats op eigen erf wordt gerealiseerd;
3. de bouwmassa en karakteristieke hoofdvorm van de oorspronkelijke
boerderij of woning na splitsing gehandhaafd blijft;
4. de geluidsbelasting op de nieuwe woning(en) niet meer bedraagt dan de
daarvoor geldende voorkeurswaarde of een hoger verkregen grenswaarde
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
5. ter plekke een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en
omliggende bedrijven niet onevenredig worden aangetast in de
bedrijfsvoering;
6. de ontsluiting plaatsvindt via de bestaande in-/uitrit;
7. eventueel op het perceel voorkomende landschapsontsierende voormalig
agrarische bebouwing geheel wordt gesloopt;
8. een verzoek om omgevingsvergunning gepaard gaat met een
erfinrichtingsplan;
b. lid 3.2.1 onder d, e en f, voor het afwijken tot maximaal 5% van de maatvoering;
c. lid 3.2.1 onder d, voor een grotere oppervlakte van het hoofdgebouw met een
maximum van 300 m2;
d. lid 3.2.1 onder f, voor een geringere dakhelling en/of platte afdekking of andere
afwijkende dakvorm;
e. lid 3.2.2 onder a, voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten
het achtererfgebied;
f.

lid 3.2.3 onder a, ten behoeve van de bouw van omheiningen ten behoeve van
bestaande paardenbakken, dan wel nieuwe met omgevingsvergunning tot het
afwijken van de gebruiksregels toegestane paardenbakken, met dien verstande
dat:
1. de afstand tot de perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
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2. de hoogte niet meer bedraagt dan 2 m;
3. het omheind oppervlak niet meer bedraagt dan 800 m²;
4. in het geval van een nieuwe paardenbak tevens de in lid 3.6 onder a
genoemde omgevingsvergunning dient te zijn verleend;
g. lid 3.2.3 onder c, voor het bouwen van lichtmasten bij bestaande paardenbakken,
dan wel nieuwe met omgevingsvergunning tot het afwijken van de
gebruiksregels toegestane paardenbakken, mits:
1. de hoogte maximaal 3,5 m bedraagt;
2. het aantal niet meer dan zes bedraagt;
3. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardenbak;
h. lid 3.2.3 onder c, voor een maximale bouwhoogte van 8 meter voor bouwwerken,
geen gebouw zijnde.
3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1

Toegestaan gebruik

In overeenstemming met deze bestemming is:
a. het gebruik van de gebouwen voor een bed and breakfastvoorziening,
uitsluitend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de
woning, waarbij geen afzonderlijke entree en/of oprit wordt aangelegd;
2. er mag aan maximaal vier personen nachtverblijf worden verschaft;
3. het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee;
4. de oppervlakte van de bed and breakfast bedraagt niet meer dan 30% van het
bestaande vloeroppervlak van de woning waarbij de totale oppervlakte ten
hoogste 45 m2 bedraagt;
5. een bed and breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen,
zoals een keuken. Eigen sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;
6. een bed and breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewoner van
de woning;
7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan
het pand is slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen
grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m2. Lichtreclame is niet toegestaan;
8. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
b. het gebruik van gedeelten van een woning, inclusief een bijgebouw bij de
woning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een bedrijf
uit categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijven, met inachtneming van de
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volgende regels:
1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep/bedrijf
mogen zowel in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw
worden verricht;
3. het beroep/bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de
woning;
4. het deel voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep/bedrijf mag
tot 30% van de vloeroppervlakte van het hoofd- en bijgebouw bedragen, met
een maximum oppervlakte van 45 m²;
5. er mogen geen activiteiten plaatsvinden die op grond van artikel 2.1, eerste
lid aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
omgevingsvergunningsplichtig zijn, dan wel op grond van de Wet
milieubeheer meldingsplichtig zijn;
6. vanuit de woning mogen geen detailhandel, horeca en groothandel
plaatsvinden;
7. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
8. uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan indien deze voorkomen in, of
gelijk te stellen zijn aan, de in bijlage 2 opgenomen niet-limitatieve lijst van
aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten;
9. buitenopslag is niet toegestaan;
10. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan
het pand is slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen
grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan;
c. het gebruik van verlichting voor een paardenbak, met inachtneming van de
volgende regels:
1. er mag niet meer dan 60 LUX/m² worden geproduceerd, gemeten 1 m boven
de bodem van de paardenbak;
2. de verlichting mag niet worden gebruikt tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
3.5.2

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan:
a. het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de
gronden gevestigde beroep/bedrijf;
b. de aanleg van en het gebruik van gronden voor paardenbakken;
c. het realiseren van zonnepanelen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm
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van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van een landschappelijke
overgang’.
3.5.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing en bebouwing
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:
1. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken
overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder
de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, zoals
vastgelegd in paragraaf 5.4 van het in Bijlage 1 bij de regels opgenomen
ruimtelijke kwaliteitsplan, teneinde te komen tot een goede
landschappelijke inpassing;
2. het bouwen van de woningen in afwijking van de vastgelegde
stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals opgenomen in paragraaf 5.4 van
het in Bijlage 1 bij de regels opgenomen ruimtelijke kwaliteitsplan,
teneinde te komen tot een goede stedenbouwkundige uitwerking en de
voorgeschreven familiare architectuur van de woningen;
b. in afwijking van het bepaalde onder a sub1 mogen gronden en bouwwerken
overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden
gebruikt uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 12 maanden na
het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, uitvoering
wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen
zoals weergegeven en beschreven in het ruimtelijk kwaliteitsplan (Bijlage 1 van
de regels), teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
3.6

Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten behoeve
van:
Paardenbakken
a. het gebruik van de gronden voor paardenbakken, uitsluitend indien wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de paardenbak wordt aangelegd op gronden buiten de aanduiding
‘specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van een
landschappelijke overgang’;
2. de oppervlakte van het perceel bedraagt ten minste 1.500 m2;
3. de oppervlakte bedraagt niet meer dan 800 m2;
4. de paardenbak dient te worden geplaatst op of aan het bouwperceel van de
aanvrager, binnen een afstand van 30 m van het perceel;
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5. de afstand tot de woning van derden bedraagt minimaal 20 m; deze afstand
geldt ook voor recreatiewoningen;
6. de afstand tot het perceel van derden bedraagt minimaal 3 m;
7. de paardenbak mag geen significante negatieve effecten op de omgeving en
de kwaliteit van de woonomgeving van derden hebben;
8. per woning is maximaal één paardenbak toegestaan;
9. de paardenbak dient wat betreft kleur- en materiaalgebruik passend te zijn
in het buitengebied, met dien verstande dat de paardenbak niet is voorzien
van bestrating of andere verharding;
10. er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van de
paardenbak, waarbij nadere eisen gesteld kunnen worden aan de
oppervlakte van de paardenbak en de verschijningsvorm (en de plaats van)
lichtmasten.
Mantelzorg
b. het gebruik de woning voor mantelzorg, uitsluitend indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
1. er moet een noodzaak zijn om mantelzorg te verlenen, er moet sprake zijn
van een zorgbehoefte;
2. het bebouwde oppervlak dat voor zorgbehoefte in gebruik wordt genomen
bedraagt maximaal 100 m2;
3. de zorgfunctie mag niet in een vrijstaand bijgebouw worden gecreëerd;
4. direct na beëindiging van de mantelzorg moet het gebruik weer in
overeenstemming worden gebracht met de regels van het bestemmingsplan.
Uitbreiding bed and breakfastregeling
c. een grotere bed and breakfast en/of een bed and breakfast in bijgebouwen, met
dien verstande dat:
1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning
en/of in bijgebouwen, waarbij geen afzonderlijke entree en/of oprit worden
aangelegd;
2. per bouwperceel aan maximaal acht personen nachtverblijf wordt verschaft;
3. per bouwperceel het aantal slaapkamers niet meer bedraagt dan vier;
4. de oppervlakte van de bed and breakfast niet meer bedraagt dan 30% van het
bestaande vloeroppervlak van de woning en bijgebouwen, waarbij de totale
vloeroppervlakte ten behoeve van een bed and breakfast per bouwperceel
ten hoogste 100 m2 bedraagt;
5. een bed and breakfast geen tekenen vertoont van een wooneenheid, zoals
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een keuken. Eigen sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;
6. een bed and breakfast wordt geëxploiteerd door de bewoner van de woning;
7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan
het pand is toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere
oppervlakte hebben dan 0,5 m2 en lichtreclame niet is toegestaan;
8. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de
parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt
dat er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden, waaronder onder meer belemmeringen voor
de ontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven worden verstaan.
3.7

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk

zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van kabels, leidingen, drainage en verhardingen, het
wijzigen van het bodemprofiel en/of de grondwaterstand, het uitvoeren van
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm, het uitvoeren van
heiwerkzaamheden of het inbrengen van andere voorwerpen in de grond ter
plaatse van de aanduiding ‘monumentale boom’.

b. Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden,
die:
1. het normale onderhoud en/of het normale gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht
worden van dit plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning.
c. De sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
monumentale waarde van de boom niet langer aanwezig is en deze niet zonder
ingrijpende maatregelen aan de boom kan worden hersteld, of de monumentale
waarde in redelijkheid niet meer is te handhaven, of de boom zich in een
zodanige staat bevindt, dat de veiligheid van gebruikers van het omliggende
terrein in gevaar wordt gebracht.
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Artikel 4
4.1

Waarde - Archeologische verwachting 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het
behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een
bouwwerk groter dan 1.000 m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m
onder het maaiveld moet de aanvrager een onderzoek overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
voldoende is vastgesteld;
b. als uit het onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden
van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk worden
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten
in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk,
het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen
die op dit doel zijn gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
en/of
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden
schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de
archeologische waarden is omgegaan;
c. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologische waarde
van de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de
archeologisch deskundige, voldoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van
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overeenkomstige toepassing.
4.2.2

Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 4.2.1, onder a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.
4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de
situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van
gronden, als uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De
nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de
grond (in situ) te behouden.
4.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk

zijnde, of van werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
1. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een
oppervlakte van meer dan 1.000 m2, waartoe worden gerekend diepploegen,
mengwoelen, egaliseren van natuurlijk reliëf, ontginnen, aanleggen of
vergraven van sloten, het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, waarbij
stobben worden verwijderd;
2. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is
vereist;
3. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om
planten waar bij de oogst van de plant dan wel het verwijderen van de
gehele plant, de bodem dieper dan 0,3 m onder het maaiveld leggen of
rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.
b. Het onder 4.4, sub a opgenomen verbod geldt niet:
1. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en
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onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden
van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van
kabels en leidingen;
2. het aanleggen van kabels en leidingen in sleuven van maximaal 0,5 m breed
en 0,6 m onder maaiveld;
3. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit
een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
4. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve
van het oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal
0,4 m onder het maaiveld;
5. het aanbrengen van drainage;
6. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning nodig is, dan
wel overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn;
7. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch
onderzoek, uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
8. voor werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn
op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
9. voor werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens
een reeds verleende omgevingsvergunning.
c. Voor de onder a genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
1. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische
waarden niet onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een
onderzoek dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning
als bedoeld sub a moet overleggen. In het onderzoek moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking
heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld.
Als het onderzoek daarvoor aanleiding geeft, moet op advies van de erkend
archeoloog zo nodig een opgraving plaatsvinden;
2. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het
bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.
d. Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning
voorschriften verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
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(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten
in de bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 5

Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6

Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a. het gebruik van gronden als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik
onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze
opslag geschiedt in het kader van het normale onderhoud en behoudens de
gronden waar dit overeenkomstig dit plan is toegestaan;
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, anders dan
ter plaatse van de aanduiding ‘kampeerterrein’;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor overige verblijfsrecreatie,
anders dan bestaand;
d. het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een
seksinrichting;
e. het storten van puin en/of afvalstoffen;
f.

het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;

g. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning;
h. het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen.
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Artikel 7

Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
worden afgeweken van het bepaalde in het plan:
a. en worden toegestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
b. en worden toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. voor zover het de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages
betreft, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, voor
zover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is in die zin dat
er sprake is van woningverbetering, voldaan wordt aan het Bouwbesluit, dan wel
uitvoeringsfouten bij nieuwbouw worden hersteld;
d. en worden toegestaan dat bedrijfsgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen worden voorzien van een platte afdekking;
e. en worden toegestaan dat gebouwen op een kleinere afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens worden gebouwd, met een minimale afstand van 3 m voor
hoofdgebouwen en 1 m voor bijgebouwen;
f.

ten behoeve van een grotere diepte van het hoofdgebouw, met dien verstande
dat deze omgevingsvergunning uitsluitend van toepassingen is op
hoofdgebouwen van bestaande vrijstaande (dubbele) (bedrijfs)woningen;

g. ten behoeve van het oprichten en exploiteren van een kampeerterrein voor
h. ten behoeve van de bouw van maximaal één ooievaarspaal per woning waarvan
de bouwhoogte maximaal 10 m mag bedragen;
i.

voor het gebruik van gronden ten behoeve van het opwekken van
zonne-energie, met dien verstande dat:
zonnepanelen zijn toegestaan tot een bouwhoogte van 2,5 m en met een
grondoppervlakte van maximaal 2.000 m2;
zonnepanelen niet zijn toegestaan daar waar de gronden bestemd zijn als
Natuur, Natuur – 1, Waarde – Es Waarde – Beekdal, Waarde – Beschermd
dorpsgezicht en/of Waarde – Flank;
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de zonnepanelen op een goede wijze landschappelijk wordt ingepast;
j.

voor het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van
zandwegen, mits geen onevenredige afbreuk plaatsvindt van de
cultuurhistorische waarden;

k. voor het bouwen van hogere erf- en terreinafscheidingen.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregel
Artikel 8

Overgangsrecht

a. Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan 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 vergroot:
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 omgevingsvergunning voor het
bouwen 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 het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
b. Overgangsrecht gebruik
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
strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang
wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 9

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het 'Ruimte voor Ruimte Taarloseweg
Vries'.

Bijlagen
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Bijlage 1 Ruimtelijk kwaliteitsplan
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1

AANLEIDING
Buro Stad en Land heeft het voorliggende ruimtelijke kwaliteitsplan
opgesteld naar aanleiding van de gewenste ontwikkelingen op een perceel
nabij de Taarloseweg 27 te Vries in het kader van de ruimte voor ruimte
regeling.
Aan de Taarloseweg 45 in Ubbena heeft initiatief nemer een perceel in
eigendom waar de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden
gesloopt. De wens is om de twee compensatiewoningen te realiseren op het
perceel nabij de Taarloseweg 27. Een landschappelijke inpassing is zowel
uitgewerkt voor de compensatiewoningen als voor de te handhaven
opstallen aan de Taarloseweg 45. Dit rapport vormt het beeldkwaliteitsplan
voor de nieuwbouwlocatie van twee woningen.
Deze ontwikkeling kan onder meer worden gerealiseerd op voorwaarde dat
de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Dit betekent dat landschappelijke
maatregelen dienen te worden genomen om de ruimtelijke kwaliteit op de
percelen en directe omgeving te versterken. Het plan voorziet in de inpassing
van de ontwikkeling op basis van de kenmerken van het gebied zoals deze
zijn omschreven in de gebiedskenmerken in de Omgevingsvisie Drenthe, de
Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo, de aanwezige

Figuur 1 Topografische situatie locatie nieuwbouw en gedeeltelijke sloop

landschappelijke situatie en de wensen en eisen van de aanvrager.
De gemeente streeft in haar beleid naar compacte erven met een goede
Het doel is te komen tot de juridische en beleidsmatige medewerking voor

landschappelijke inpassing. Hierbij wordt gedacht aan een goede ordening

ontwikkeling van het terrein. Het gemeentelijk beleid in deze beoogt dat de

van de gebouwen, een goede functionele inrichting en een logische

bestaande (cultuurhistorische) kwaliteit een belangrijke rol speelt bij de

ontsluiting van het erf. Ook een goed beeld van de toekomstig

uitstraling en uitdraging van de karakteristiek van het gebied. De gemeente

landschappelijke situatie, vooral vanuit de openbare ruimte gezien, is hierbij

biedt bij de ontwikkeling van particulieren en bedrijven ruimte voor de

belangrijk.

realisatie van nieuwe functies, (bedrijfs)gebouwen en -bouwwerken.

Buro Stad en Land b.v. – Ruimtelijk Kwaliteitsplan - 1-4-2022

Buro Stad en Land heeft dit landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarbij
de volgende aspecten zijn voorzien:
1.

Waardering voor de historische structuur van het landschap

2.

Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot
het landschap

3.

Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en structuurgroen
op het erf en in de omgeving)

4.

Goede ontsluiting van het erf

5.

De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene
ontwikkelingen

6.

Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in

Figuur 2 Locatie sloop opstallen behalve woning en deel aangebouwde schuur

de directe omgeving
7.

Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke
elementen

8.

Duurzame ontwikkeling waar mogelijk

Figuur 3 Nieuwbouwlocatie 2 compensatiewoningen

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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2

PROVINCIAAL BELEID:
OMGEVINGSVISIE DRENTHE

heen de essen, omzoomd door bosjes, strubben of soms een ringwal. In het

De Provincie Drenthe hanteert als belangrijkste ruimtelijke instrument de

verkaveld en hebben ze door de aanleg van houtwallen een kleinschalig,

Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale beleidsplan voor de fysieke
leefomgeving van Drenthe. Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader
voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie
formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing

lager gelegen beekdal lagen de graslanden, tot aan het begin van de vorige
eeuw onverdeeld, de zogenaamde madelanden. Later zijn de beekdalen sterk
besloten karakter gekregen. Buiten de gecultiveerde wereld lag de grote
‘woestenij’: het veld, de heide. Dit is een vaak enorm grote ruimte die
gebruikt werd om de schapen te weiden. Door ontginning en bebossing (tot
ver in onze eeuw) zijn de meeste van deze heidevelden verdwenen.

van de provincie in het ruimtelijke domein. Het doel is de zes
landschapstypen van Drenthe herkenbaar, beleefbaar en leesbaar te houden.
2.1

Kenmerken van het landschap
Esdorpenlandschap
Het Drents plateau bestaat voornamelijk uit esdorpenlandschap. Dit
landschapstype bevat enkele telkens terugkerende onderdelen, namelijk het
dorp, de es, het beekdal en de velden/bossen/heide.
Het esdorpenlandschap is een agrarisch cultuurlandschap ten voeten uit. Elk
onderdeel van het landschap komt voort uit het agrarisch gebruik en is
gerelateerd aan het functioneren van de lokale agrarische
dorpsgemeenschap, met de boermarken als het oorspronkelijke gezag. De
esdorpen vormen vanouds de ontginningsbasis van het landschap. Ze liggen
veelal op landschappelijke overgangen van nat (beekdal) naar droog
(es/heide/bos).
Rond de dorpen liggen de landschapsonderdelen die vanouds in het
landbouwsysteem elk hun eigen functie hadden. Direct aan de rand van het
dorp lagen de ‘goorns’: kleinschalige, verkavelde gebieden met hagen en
singels, waar onder andere groenten voor menselijke consumptie werden
verbouwd. Op de hoger gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen
Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Figuur 4 Het plangebied is aangemerkt als esdorpenlandschap ⃝ = locatie

2.2

Provinciaal belang en beleid

De ruimte voor ruimte regeling is van toepassing in de volgende gevallen:

Van provinciaal belang zijn:

1. vrijkomende agrarische bedrijven;



de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes
zijn veelal omgeven met esrandbeplanting.



de beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige
beplantingstructuren en beekdal(rand)beplanting.

Het provinciaal beleid is gericht op:


behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;



behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van
karakteristieke beekdal(rand)beplanting.

2. voormalige agrarische bedrijven;
3. bedrijfsverplaatsing

Voor functieveranderingen waarbij nieuwe wooneenheden worden
gecreëerd gelden de volgende voorwaarden:


Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied



In de ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden waarom de te
slopen gebouwen als landschapsontsierend aangemerkt worden



< 750 m2 slopen, geen woning mogelijk, optie salderen (samenvoegen van de



750 – 1000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, extra landschappelijke

sloopoppervlakte van meerdere kleine bedrijven)

2.3

inpassing is noodzakelijk

Ruimte voor Ruimte beleid provincie Drenthe
De ruimte voor ruimte regeling maakt het mogelijk om in de provincie
Drenthe na de sloop van een bepaalde oppervlakte aan
landschapsontsierende (voormalig) agrarische bebouwing een



< 2.000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, reguliere inpassing



2.000 m2, 2 compensatiewoningen mogelijk, reguliere inpassing



Wanneer er sprake is van bedrijfsverplaatsing bij knelpuntsituaties rondom
natuurontwikkeling en -behoud mag naast bovenstaande compensatiewoningen

compensatiewoning te realiseren. Voorop staat verbetering van de
landschappelijke kwaliteit. Het uitgangspunt van de regeling is de verbetering

een extra woning worden gerealiseerd.


mestplaten, verharding en dergelijke

van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan worden bereikt door
landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing te verwijderen.
De agrarische functie moet definitief beëindigd worden.
De kernkwaliteiten van de provincie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie
Drenthe. Deze kwaliteiten zijn belangrijk bij het toepassen van de regeling,



De nieuwe bebouwing dient te passen in het gebied



Er moet altijd sprake zijn van een substantiële vermindering van het aantal
vierkante meters bebouwing ten opzichte van de bestaande situatie



De aard en de omvang van de toegevoegde functie moet passend zijn in het
beleid, geldend voor het buitengebied.



het herinrichten van het perceel en de bouw van compensatiewoningen. De
kernkwaliteiten dragen bij aan de samenhang , identiteit en herkenbaarheid

Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing wordt verwijderd, incl.

Compensatiewoningen mogen niet worden gebouwd in gebieden die in de
Omgevingsvisie zijn aangewezen met de functie natuur of beekdal.



Als een compensatiewoning niet wordt teruggebouwd op de kavel zal aansluiting

van de omgeving. Een goede landschappelijke inpassing is essentieel voor de

gezocht moeten worden bij een bestaande kern of bestaande bebouwingslinten/

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In Drenthe geldt een sloopnorm van

clusters.

minimaal 750 m2, mits de ruimtelijke kwaliteit dusdanig wordt verbeterd.
Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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3 GEMEENTELIJK BELEID
3.1

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heeft in 2009 de Structuurvisie
Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. De visie stuurt primair op de
robuuste landschappelijke structuren. In de visie wordt veel nadruk gelegd
op de continuïteit van de beekdalen, individuele identiteit van de 5 ruggen
van de gemeente Tynaarlo (samen vormen zij het Hondsrugcomplex), de
flanken van deze ruggen en de inpassing van de dorpen in het landschap.
Vanuit deze robuuste structuren wordt ruimte geboden voor initiatieven mits
zij een bedrage leveren in het behouden, versterken of vernieuwen van het
landschap.
Op een concreter schaalniveau kent het LOP sturings- en inrichtingsprincipes
met spelregels voor de diverse landschappelijke eenheden (es, beekdal,
heideontginning etc).
Voor de specifieke sturings- en inrichtingsprincipes die ter plaatse gelden
wordt verwezen naar blz. 125 e.v. heideontginningslandschap.. De
visie werkt als leidraad om de juiste keuzes te kunnen maken voor het
beheer en de uitvoering van projecten in de groene ruimte en waar alle
partijen die betrokken zijn bij landschapsontwikkeling zich de komende 15
jaar door kunnen laten inspireren.

Figuur 5 Fragment uit de Structuurvisiekaart deelgebied Rug van Rolde ⃝ = locatie

De uitgangspunten voor Vries en omgeving zijn in het LOP beschreven binnen
het deelgebied Rug van Rolde, heideontginningslandschap.
Ambitie (indien van toepassing)
De koers van het LOP is er in eerste instantie op gericht om, naast het
behoud van de bestaande kwaliteiten, de landschappelijke samenhang en
kwaliteit van de Rug van Rolde te versterken.
Behoud en versterken kwaliteiten
Verscheidenheid aan landschappen van de Rug van Rolde.
Versterken van het contrast tussen de ruggen en de beekdalen door middel
van beplanting.

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Jonge ontginningslandschappen

Bij (vervangende) nieuwbouw is het mogelijk om los van bovenstaande

Tot 1900 werden de zandlandschappen gekenmerkt door grote openheid,

voorwaarden ook nieuwe materialen, kleuren, detailleringen en dergelijke

bestaande uit “woeste gronden” en heidevelden. In de 20e eeuw echter zijn

toe te passen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter en

nagenoeg alle heidegebieden tot cultuurland ontgonnen.

de uitstraling van de directe omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van de
directe omgeving mag hierdoor niet worden aangetast. Een

De jonge heideontginningen kenmerken zich in

stedenbouwkundig plan geeft in deze gevallen de onderbouwing voor de

het algemeen door een schaakbordachtige

veranderingen en de nieuwe relatie ten opzichte van de traditionele

structuur. Rechte, lange wegen en een

bebouwing. Hierbij wordt, indien van toepassing, ook aandacht besteed aan

percelering van regelmatige vierkanten en

grotere en/of dichtere bebouwing en wijziging van de situering of oriëntatie.

rechthoeken. Deze ontginning ging gepaard met
ingrijpende cultuurtechnische maatregelen.

3.3

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 (vastgesteld januari 2014)
‘Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’

De jonge ontginningslandschappen zijn de gebieden, waar landbouw de

Het doel van deze sectorale structuurvisie is het cultuurhistorisch erfgoed

hoofdfunctie heeft. De nieuwe ontwikkelingen in de landbouw brengt in deze

een onderscheidende plek en rol te geven bij ruimtelijke plannen en een

gebieden dan ook een grote (ruimtelijke) verandering met zich mee. De

bijdrage te leveren aan het behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke

boerenerven groeien uit hun voegen en krijgen allerlei extra functies

kwaliteit. De structuurvisie cultuurhistorie is gebouwd op een drietal

(mestsilo’s), waardoor zij het landschappelijk beeld verstoren. De

uitgangspunten:

ambitie is om de erven landschappelijk in te passen door middel van stevige



randbeplanting.

objectgerichte monumentenzorg


Spelregels:


benutten ecologische kwaliteiten en optimaliseren ecologische potenties



ontwikkelen koppelstukken ecologische verbindingszone met recreatief
medegebruik d.m.v.

3.2



nieuwe ontwikkelingen



versterken randbeplanting boerenerven



versterken laanbeplanting langs hoofdontginningsassen



behoud rationele verkaveling, landbouwkamers

Welstandsnota gemeente Tynaarlo Gemeente Tynaarlo 2014
Welstandsgebied 15 essenlandschap onder nieuwbouw
Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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De focus ligt op gebiedsgerichte erfgoedzorg in plaats van
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorie ontwikkelingsgericht (en
niet enkel behoudend);



Erfgoed heeft niet slechts een cultuurhistorische waarde, maar kent ook
een economische, een sociale, een educatieve en een
duurzaamheidwaarde.

Het waarborgen van de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo is samengevat in
één centrale boodschap: de gemeente wil historische structuren en
karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische
gelaagdheid in acht nemen.

4 SITUATIE
4.1

Bodem

Abiotiek
Geomorfologie
Het projectgebied wordt grotendeels gevormd door een ijsstroomrug en is
hoofdzakelijk ontstaan door glaciale processen. Een ijsstroomheuvelrug of
'megaflute' is een heuvelrug die door drukverschillen en de schurende
werking van smeltwater en ijs onder een relatief snelstromend landijstong is
gevormd, hier als onderdeel van de parallelle heuvelruggen van het
Hondsrugcomplex in Drenthe.

Figuur 7 BOFEK bodemkaart

De ondergrond van de nieuwe erven bestaat uit beekeerdgronden met lemig,
fijn zand. Beekeerdgronden zijn zand-eerdgronden die meestal voorkomen in
beekdalen. De bodem bestaat uit een voedselrijke humuslaag die overgaat in
een voedselarme laag van dekzand. Beekeerdgrond komt voor in gebieden
met een fluctuerende grondwaterstand. In de bodem treedt daardoor
oxidatie op.

Figuur 6 Geomorfologische kaart

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Water

Rond 1930 is een rijksweg door Vries aangelegd, die Assen met Groningen
verbindt. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp sterk uitgebreid. De eerste
planmatige uitbreidingen vonden aan de westzijde van de kern plaats op de
es. De latere uitbreidingen zijn gesitueerd aan de zuid- en oostzijde in het
veldontginningslandschap. Nieuwe infrastructuur van recente datum zijn de
A28 en het kanaal plus de aansluiting daarop ten oosten van Vries en de
Noordenveldweg langs de noordzijde van de kern.

Het erf en omgeving hebben grondwatertrap V. GHG <40 cm - GLG >120cm.
beneden maaiveld. De ondergrond is dus vrij droog.
4.2

Invloed van de mens-het antropogene landschap
Historische structuur en ruimtelijke ontwikkeling
Op de historische kaart van 1850 is het karakter van Vries als esdorp goed
herkenbaar. Het dorp grenst aan de westzijde aan de es en aan de oostzijde
ligt het beekdal van de Runsloot met de weidegronden. Het dorp wordt
omringd door heide en veengronden. Een radiaal patroon van wegen
verbindt Vries met de omliggende dorpen. Circa 1900 is het NoordWillemskanaal gegraven. Tussen het dorp en het kanaal zijn veel gronden in
cultuur gebracht; het zijn kleinschalige ontginningen. Op de esrand en langs
de Groninger-, Asserstraat en Taarloseweg is lintbebouwing ontstaan.

Figuur 8 Kaartbeeld voor 1850 plangebied

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Figuur 10 Kaartbeeld 1930

Figuur 9 Kaartbeeld 1902

Tijdens de diverse groeifasen van Vries zijn veel oude houtwallen bewaard
gebleven. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de groenstructuur van
het dorp. Houtwallen en zandwegen lopen naadloos over naar het
buitengebied, waardoor het dorp verankerd is in het landschap.
Figuur 11 Kaartbeeld 2000

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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Nu

4.2.1 Heidenheim en Vreeburg

De landschapsopbouw met de uitwaaierende wegen, essen en lage
beekgronden met de houtwallen is voor een deel nog herkenbaar rond Vries.
Vries wordt aan de oost en westzijde geflankeerd door beekdalen, die
onderling sterk van karakter verschillen. Het beekdal bij Nieuwe Stukken is
een brongebied voor het stroomgebied van het Eelderdiep. Eind jaren ’50
heeft hier een ruilverkaveling plaatsgevonden. Daarbij is een aantal
boomwallen behouden waardoor de oude verkavelingstructuren ondanks de
aanleg van het Noord-Willemskanaal en de A28 ten dele nog herkenbaar zijn.
De oostelijke dorpsrand kenmerkt zich verder door een assenstelsel van
zandpaden met aan weerszijden forse houtwallen. Deze groenstructuur
vormt als het ware kamers. In de richting van het Noord-Willemskanaal
wordt het landschap opener. Het kanaal is grootschalig en ligt hoger dan het

Nabij de projectlocatie ligt Landgoed Heidenheim. Het is een parkachtig

gebied rondom. De dijk van het kanaal sluit het zicht op het gebied ten

gevarieerd gebied met een lanenstructuur, een landhuis en enkele

oosten van het kanaal af. Op de dijk toont het kanaal in noordelijke en

voormalige dienstwoningen. Het landhuis heeft in de loop der jaren diverse

zuidelijke richting door de lange bochten een bijzondere visuele kwaliteit.

andere functies gehad. Tegenwoordig is het huis particulier eigendom en in
gebruik als woonhuis.

Ten zuiden van Diepsloot vormt de Taarloseweg een historische route naar
Taarlo. Hier loopt de zandrug verder en zijn de hoogteverschillen duidelijk
zichtbaar. In de omgeving van het ontwikkelingsgebied aan de zuidkant ligt
het cultuurhistorisch waardevolle heidegebied Vreeburg (en Landgoed
Heidenheim) dat wordt beheerd door Drents Landschap.

Het heidegebied Vreeburg is ruimtelijk onderdeel van het landgoed
Heideheim. De verschillende heiderestanten maken deel uit van het
ontginningslandschap

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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De voormalige entree van het landgoed bevindt zich langs de Taarloseweg.
Twee pilaren markeren het begin van de oude oprijlaan. De lange laan van
het landgoed maakt deel uit van een netwerk van onverharde paden dat
doorloopt tot in Vries. Het landhuis Heideheim gelegen aan het NoordWillemskanaal vormde het oorspronkelijke centrum van dit landgoed. De
zandweg. Het landgoed is doorsneden door het Noord-Willemskanaal en
later de A28.
Tussen het projectgebied en het landgoed is een kleine boerderij gesitueerd
welke als zodanig het overgangsgebied markeert. Binnen het
stedenbouwkundig plan wordt extra ruimte vrijgehouden tussen het
landgoed en de ontwikkeling.

Buro Stad en Land – Ruimtelijk kwaliteitsplan - 1-4-2022
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4.3

De projectlocatie in beeld

De projectlocatie aan de Taarloseweg wordt gevormd door een open ruimte
welke ruimtelijk wordt afgekaderd door verschillende bosopstanden en
houtwallen.
Figuur 12 Huidige beeld projectlocatie
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Gelet op het verdwijnen van houtwallen nadat de landbouwkundige
werkwijze binnen het esorpenlandschap eindigde, kan gesteld worden dat
juist hier het beeld uit die tijd karakteristiek is gebleven, al mist deze wel een
bepaalde mate aan kleinschaligheid. Langs de Taarloseweg wordt een grote
variatie aan bebouwingsvormen teruggevonden van grootschalige (moderne)
boerderijen tot kleinere (woon)boerderijtjes. Ook de verschillende
tijdsbeelden vallen op. Ondanks die verschillen vormt de Taarloseweg, als
gevolg van aanwezige beplantingen en de afstanden tussen de opstallen een
sobere maar daardoor fraaie verbindingsweg.

Fraai zijn ook de steeds weer lange zichtlijnen die in de open ruimtes
ontstaan. Deze worden versterkt door met name de haaks op de weg
geprojecteerde beplantingsvormen als bossages en houtwallen en de
overwegend haaks op de weg geprojecteerde nokrichtingen van gebouwen
met voornamelijk eenvoudige lessenaardaken (soms met wolfseind en/of
parallel aan de weg). Visueel vormen de bosranden van Vreeburg gedeeltelijk
de beëindiging van het doorzicht op de locatie, al strekt dat zicht zich aan de
noordzijde ervan uit tot het Noord-Willemskanaal.
Dit karakteristieke doorzicht is behoudenswaardig en kan met een juiste
stedenbouwkundige invulling van de projectlocatie worden versterkt.
Figuur 13 Karakteristiek van de bebouwing langs de Taarloseweg
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5

RUIMTELIJKE KWALITEIT EN
LANDSCHAPPELIJKE
INPASSING

5.1

Wensen initiatiefnemer


De initiatiefnemer wil twee woningen ontwikkelen



Beide kavels vergelijkbaar van grootte (ca. 3000 m2)



Beide kavels worden separaat ontsloten

Een belangrijk doel van dit plan is de ruimtelijke, én functionele relatie met



Behoud van landschappelijke structuur

de omgeving te versterken. De erven met (toekomstige) bouwvormen en



Behoud van ruimte achter de kavels (weiland)

opstallen zouden op een diffuse wijze over moet gaan in het landschap



Behoud ruimte aan zuidzijde (40 m. open ruimte tot buren)

overeenkomstig de erven en bebouwing langs de Taarloseweg.

5.2

Stedenbouwkundige onderbouwing
Het erfinrichtingsplan betreft het gehele nieuwe erf. Ruimtelijk moeten beide
kavels een eenheid vormen in het landschap in een compacte setting. Het
geheel van de twee nieuwe erven heeft een regelmatige, blokvormige
kavelvorm. De enigszins gedraaide ligging van de weg ten opzichte van de
overwegende kavelrichting maakt dat de nokrichting van gebouwen parallel
geprojecteerd is aan de verkavelingsrichting (en daardoor iets gedraaid t.o.v.
de weg, conform de woningen in de omgeving. De opstallen worden centraal
op de kavel gesitueerd op grotere afstand van de weg (zo’n 55 m.) Er dient
sprake te zijn van een duidelijk verschil tussen voor- en achtererf zoals bij
agrarische opstallen gebruikelijk. Dit betekent dat de voorzijde (straatkant)
iets rijker gedetailleerd kan zijn dan de achterzijde (siertuin voor,
extensievere tuin achter). Vanuit het overleg met de gemeente is naar voren
gekomen het geheel van de twee erven ruimtelijk zich als één cluster (als het
ware één erf met een hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen) te laten
presenteren. Dit uit zich in een opdeling van één woning met aangebouwd

Figuur 14 Gewenste stedenbouwkundige structuur

bijgebouw, het hoofdgebouw, en één architectonisch meer ondergeschikte
woning met vrijstaand bijgebouw, als het ware twee schuren.
De ruimtelijke kenmerken van het landschap vormen belangrijke
uitgangspunten voor het uitwerken van het plan. Het betreft hier de
openheid, de lange zichtlijnen, de opstrekkende verkaveling en het gebruik
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van inheemse beplanting en bomen op of nabij het erf. De erfinrichting is
bovenal sober, beperkt. Klassieke elementen, als hoogstamfruitbomen
versterken de inrichting.

5.4

Uitgangspunten

5.4.1 Ligging


het heideterrein en de open velden (doorkijk) richting het Noord-

Met dit kwaliteitsplan moet worden bereikt dat de erven aansluiten bij de

Willemskanaal.

karakteristieken van de omgeving. De kenmerken van dit landschap worden
gevormd door de regelmatige kavelvorm, de diversiteit in architectuur



ontsluitingsweg, extensivering (bloemweide) van het voorterrein waarbij

vanaf de weg. De gewenste ontwikkeling wordt als zodanig hier ingepast. Om

de één-erf gedachte wordt versterkt

opstallen een ruimtelijke eenheid te laten vormen worden erfgrenzen sterker


De gebouwen op één boerenerf vormen één ensemble (familie in
architectuur)

tevens de visuele invloed op de omgeving beperkt.

5.3

Behoud en versterking van het (groene) straatprofiel, tuin en
terreininrichting versterken de beleving van het lint langs de

(omgeving) en een relatief open tot halfopen gebied met sterke zichtlijnen

benadrukt in de vorm van lijnvormige beplantingsvormen. Hiermee wordt

Het behoud van zicht op de houtwallen (zandpad richting Heidenheim),

Qua stijl is er onderscheid tussen de boerderijwoning, (hoofdgebouw) en
de bijgebouwen, waarbij één bijgebouw als woning is voorzien

Plan

5.4.2 Massaopbouw


Maximale oppervlakte van zowel hoofd- als bijgebouw van de
noordelijke kavel 225 m2;



Maximale gezamenlijke oppervlakte van hoofd- en bijgebouw op de
zuidelijke kavel 425 m2;



Op tekening hoofdgebouw 150 m2, bijgebouw 100 m2.



Bouwvolumes zijn eenvoudig vormgegeven en qua architectuurstijl
geïnspireerd op de boerderijen en schuren in het esdorpenlandschap,
met een moderne interpretatie (verankering tijdsbeeld), dus geen
boerderette o.i.d. maar stable-/moderne schuurarchitectuur met een
eenvoudige, rechthoekige hoofdvorm met zadeldak zonder wolfseinden.

5.4.3 Gevelopbouw, materiaal- en kleurgebruik

Figuur 15 Fragment erfinrichtingsplan, zie ook bijlage
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Alle gevels richting de openbare ruimte zijn representatief.



De detaillering, en het kleur- en materiaalgebruik van bebouwing zijn
sober, ingetogen (donkere tinten, niet glimmend, natuurlijk, staal, hout,

glas, metselwerk in aardetinten). Daken bijgebouwen worden
uitgevoerd in een matte, donkere kleurstelling. Bijgebouwen zijn
eenvoudig vormgegeven als kapschuur, sober gematerialiseerd (bijv.
zwart gepotdekseld). Het hoofdgebouw kent eventueel een afwijkende
materialisering.
5.4.4 Erfinrichting


Afscherming van volumes met opgaand groen of schuttingen aan de
achterzijde niet gewenst, behalve als lage erfgrenshaag of schapenhek.



Tussen beide kavels en langs de zuid- en westzijde wordt een lage haag
(inheems, meidoorn, beuk) voorzien waarmee de verkaveling wordt
benadrukt en gewenste privacy wordt verkregen, aan de noordzijde,
tussen bosje en erf kan volstaan worden met een eenvoudige bomenrij
met haag (bijv. zwarte els met meidoorn- of beukenhaag), het
oorspronkelijke landschap met houtwallen versterkend en de overgang
tussen bosje en open landschap meer geleidelijk laten ontstaan



Het parkeren buiten wordt deels aan het zicht onttrokken door groen op



Gebruik van streekeigen/inheems plantmateriaal overeenkomstig de

de erfgrens aan de zuidzijde en tussen de twee erven.
landschappelijke kenmerken met o.a. zomereik, noot, zwarte els, ruwe
berk, scherpe hulst, meidoorn, sleedoorn, hazelaar etc.


Fruitbomen 3 st. aan straatzijde als hoogstamboom aanplanten.

In de bijlagen zijn zowel RICHTINGGEVENDE sfeerbeelden gewenste
architectuur als terreininrichting opgenomen ter verbeelding van
bovengenoemde uitgangspunten.
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Figuur 16 t/m 18 Eenvoudige 3D weergave landschappelijke en stedenbouwkundige
inpassing
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