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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Om de leefbaarheid van Westerbroek te behouden en te versterken heeft de Dorpsvereniging 
Westerbroek de wens geuit om nieuwe bewoners aan te trekken. Om nieuwe inwoners te 
kunnen huisvesten is een woningbouwplan ontwikkeld voor de realisatie van maximaal 12 
woningen op de voormalige tennisbanen van het dorp, ten zuiden van de meest recente 
nieuwbouwwijk aan de Boekhors. Het voorliggend bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling 
mogelijk.

1.2  Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van Westerbroek (zie figuur 1-1).
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f iguur 1-1: Ligging plangebied (rood kruis) binnen gemeente Midden-Groningen

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrenst door de bestaande woonwijk aan de 
Boekhors en aan de noordoostzijde door de openbare basisschool van Westerbroek, de Jan 
Ligthartschool. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de achterkanten van het 
bebouwingslint van de Oudeweg, de westelijke begrenzing door het bosgebied en de daarin 
verscholen waterpartij (petgat). De zuidelijke grens wordt gevormd door het open landschap.
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f iguur 1-2: Plangebied

Het plangebied omvat de percelen, kadastraal bekend als, gemeente Hoogezand, sectie N, 
nummers 312, 314, 825 (deels), 930 en 931.

1.3  Huidige planologische regeling

Het plangebied ligt binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan 
is op 23 augustus 2010 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente 
Hoogezand-Sappemeer vastgesteld. De betrokken percelen hebben in het geldende 
bestemmingsplan de bestemmingen 'Agrarisch', 'Sport' en 'Verkeer'. Ook gelden voor de 
betrokken percelen de dubbelbestemming 'Waarde - Karakteristieke bebouwing' en de 
gebiedsaanduidingen 'overig: dorpsgebied' en 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' (zie figuur 1-3). 
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f iguur 1-3: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied met begrenzing plangebied in blauw (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het woningbouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. Op grond van de 
gebiedsaanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' kan voor een deel van het plangebied de 
bestemming gewijzigd worden in een woonbestemming voor de realisatie van maximaal 22 
woningen. Een deel van het woningbouwplan valt echter buiten deze zone, waardoor geen 
gebruik gemaakt kan worden van deze wijzigingsbevoegdheid. Het woningbouwplan wordt dan 
ook mogelijk gemaakt via de nu voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied.

1.4  Leeswijzer

Het juridisch kader van een bestemmingsplan wordt gevormd door de regels en de verbeelding 
(digitale kaart). Op de verbeelding worden de percelen in het gebied aangegeven met 
bestemming dan wel een aanduiding. In de regels worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
van het plangebied geregeld. De regels en de verbeelding moeten in samenhang worden 
bekeken. Tot slot wordt in de toelichting een verantwoording gegeven van de in het plan 
gemaakte keuzes. 

Deze toelichting bevat de volgende hoofdstukken

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving geeft als eerste een beschrijving van de historische en ruimtelijke 
ontwikkeling van Westerbroek. Hierna wordt ingegaan op de voorgenomen ontwikkeling.

In Hoofdstuk 3 Beleidskader wordt het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijke beleid 
beschreven.

Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren. In dit hoofdstuk staan de resultaten van de onderzoeken naar 
relevante ruimtelijke en milieuaspecten. Het betreft bijvoorbeeld de aspecten geluid, water, 
natuur en archeologie.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting. Dit hoofdstuk bevat een juridische toelichting op de regels 
en de verbeelding.

In Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid en Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid, 
ten slotte, wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
plan. Hier zijn onder ander de resultaten van het gevoerde overleg en de inspraak en 
zienswijzen opgenomen.

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Historische ontwikkeling

Algemeen

Het dorp Westerbroek behoort tot ongeveer de veertiende eeuw tot het oude Goorecht. Deze 
landstreek noemt men dan het Trenta- of Drenterwolde. Later verdeelt men het in Goorecht en 
Woldrecht. Met Goorecht duidt men het lage oostelijke deel van het gebied aan. Het bestaat al 
zeker sinds de dertiende eeuw - destijds genaamd Broke, wat laag moerassig land betekent. 
Later evolueert de benaming tot Westerbroek, ter onderscheiding van Zuidbroek, Noordbroek 
en Oosterbroek. 

Westerbroek ligt, in tegenstelling tot een groot deel van de gemeente, in een laagveengebied 
en kent om die reden ook een iets ander landschap. Ook de wijze waarop de vestiging tot 
stand is gekomen, wijkt hierdoor af van het overige deel van de gemeente. Petgaten, 
waterlopen, oude dijktracés en -profielen, de verkavelingsrichtingen en borgterreinen zijn de 
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voornaamste elementen/kenmerken van het landschap. De bebouwing voegt zich in dat 
landschap. 

De nederzettingsvorm die voor Westerbroek is ontstaan, kan als streekdorplandschap worden 
getypeerd. Bebouwing is vooral langs de wegen te vinden, maar minder streng dan in de 
hoogveengebieden. Bosjes, weg- en singelbeplanting zorgen voor een losse afwisseling van 
openheid en verdichting. 

Westerbroek wordt ten zuiden begrensd door de Hunze (Drents Diep) en ten oosten door de 
Burgwal (Borgweg). Deze Burgwal, aangelegd omstreeks 1300, is een oude veendijk met als 
functie het gebied te beschermen tegen het Drentse water van de Hunze. De veendijk heeft 
niet altijd stand gehouden. Volgens oude geschriften heeft Westerbroek herhaaldelijk, tot in de 
achttiende eeuw, onder water gestaan. Het stroomdal van de Hunze is daarvoor 
verantwoordelijk. Bij noordwester storm heeft het zeewater Westerbroek zelfs overspoeld. 
Hiervan getuigt de afgezette zeeklei aan de noordzijde van het dorp. Na de Kerstvloed van 1717 
kan in Westerbroek zelfs aangespoeld drijfhout worden verkocht. De vloed heeft ook als gevolg 
dat er gedurende twee jaar geen school in Westerbroek bestaat: die spoelt weg met het 
wassende water. Nadat in de achttiende eeuw goede zeedijken worden aangelegd, blijft het 
dorp Westerbroek gevrijwaard van verdere overstromingen. De Trekweg langs het 
Winschoterdiep fungeert dan als waterkering. Tot omstreeks 1925 staat de Westerbroekster 
Made wel nog veelvuldig onder water, door de grote watertoevoer via de Hunze.

f iguur 2-1: Westerbroek circa 1910 (met globale ligging plangebied in gele cirkel)

De bebouwing van Westerbroek heeft zich voornamelijk gevormd langs de Oudeweg, rondom 
de kerk met burgerbehuizing en boerderijtjes, het Vonderpad, de Borgweg parallel aan de 
Oudeweg en de Nevelslaan. Het dorpsgebied beslaat een aanmerkelijk gebied door de 
percelen 'open land' die tussen genoemde straten zijn gelegen. Begin twintigste eeuw breidt 
het dorp enigszins uit; er ontstaan stroken burgerwoningen langs de Oudeweg, de Nevelslaan 
en de Meesterslaan. 

De bomenrijen langs de wegen bepalen met het achterliggende open land, de karakteristieke 
sfeer van het dorp. De bebouwing daarlangs is afwisselend in leeftijd en type; enkele achteruit 
liggende grote boerderijen en buitenplaatsen, kleinere boerderijtjes en arbeiderswoningen, 
maar ook burgerwoningen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Langs de Oudeweg bevindt 
zich de meest geconcentreerde bebouwing, vooral schuin op de weg geplaatst. Langs enkele 
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zijwegen, zoals de Meesterslaan, is moderne uitbreiding gepleegd, in overeenstemming met 
het geschetste lintkarakter.

f iguur 2-2: Bomenrijen langs de Oudeweg

Westerbroek heeft een zeer bosrijke omgeving gekend. Het bos is echter steeds meer gerooid, 
ten bate van de landbouw en vervening. 

Rond 1995 is het dorp voor het laatst uitgebreid met een kleinschalige nieuwbouwwijk ten 
westen van de Jan Ligthartschool (zie figuur 2-3). De woningen in deze wijk zijn vrijstaande en 
2-onder-1-kapwoningen op ruime kavels gelegen in een groene omgeving. Het thans 
voorliggende woningbouwplan ligt in het verlengde van het in zuidelijke richting lopend deel van 
de Boekhors en vormt zo een logische voortzetting van de laatste dorpsuitbreiding. 

f iguur 2-3: Luchtfoto nieuwbouwwijk aan de Boekhors

Vervening en petgaten
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Het gebied van Westerbroek werd al in de dertiende eeuw in cultuur gebracht voor de 
veenafgraving. Dit gebeurde niet systematisch; zo werd geen gebruik gemaakt van kanalen en 
wijken. Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw werd er in de gemeente wel op 
omvangrijke schaal gebaggerd. Deze zogenaamde baggelarijen krijgen een zodanige omvang 
dat de Provinciale Staten in december 1771 een plakkaat publiceert met een reglement dat 
voorschrijft hoe het baggeren dient te gebeuren. Om te mogen baggeren, moest een 
vergunning worden aangevraagd. Hieruit blijkt dat al in de achttiende eeuw commercieel 
gebaggerd werd in Westerbroek. In Westerbroek is commercieel gebaggerd van 1777 tot 1891. 
De neergang van de baggelarijen komt als de veenafgravingen ten einde geraken. 

De activiteiten van de baggelarijen zijn vandaag de dag nog goed te herkennen in het 
Westerbroekse landschap. Een eerste tastbare herinnering is het waterrijke landschap dat de 
activiteiten van de bedrijven hebben achtergelaten. Het baggeren gebeurt namelijk door putten 
te maken die worden gescheiden door stroken land. In de loop der jaren tastten wind en golf 
werking die stroken aan en kunnen, zoals in Westerbroek is gebeurd, vrij uitgebreide 
waterplassen ontstaan. Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw werd een deel van 
het uitgeveende gebied door een diepere bemaling weer drooggemaakt, gevlakt en in gebruik 
genomen als akker- en weiland. Een ander, nog waarneembaar, gevolg van de activiteiten van 
de baggelarijen is de daling van het maaiveld die hun activiteiten heeft veroorzaakt. Berekend is 
dat het maaiveldniveau gemiddeld 33 centimeter is verlaagd over een gebied van ruim 7200 
hectare. Dat gemiddelde wordt soms flink overschreden. De baggelaar P. Woortman uit 
Westerbroek, bijvoorbeeld, vermeldt in 1791 dat in zijn baggerput ten zuiden van de 
Woortmansdijk ongeveer 8 voet water stond. Hier moet dus sprake zijn geweest van een 
veenlaag van zo'n 10 voet. Plaatselijk kan zo sprake zijn geweest tot een niveauverlaging van 2 
tot 3 meter.

2.2  Voorgenomen ontwikkeling

Woningen

Het plan beoogt de bouw van maximaal 12 duurzaam te bouwen woningen. Afhankelijk van de 
vraag kunnen dit aaneengeschakelde woningen, 2-onder-1-kapwoningen en/of vrijstaande 
woningen worden. In figuur 2-4 is een inrichtingsschets opgenomen van hoe het plangebied 
ingevuld zou kunnen worden. Binnen de regels van dit bestemmingsplan kan uiteindelijk echter 
van deze inrichtingsschets worden afgeweken. 

Het bestemmingsplan geeft slechts de kaders voor gebruik en bebouwing van het gebied. Een 
woning zal pas kunnen worden gerealiseerd als daarvoor een omgevingsvergunning bouw wordt 
verleend. De aanvraag daarvoor zal uiteindelijk (onder andere) getoetst worden aan dit 
bestemmingsplan.
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f iguur 2-4: Schetsplan verkaveling 12 woningen 

Ontsluiting

Het woongebied wordt via de Boekhors ontsloten. De entree van het nieuwe woonwijkje wordt 
gemarkeerd door een duiker of klein bruggetje op de plek waar nu een sloot ligt. Het 
straatprofiel van de huidige Boekhors wordt doorgetrokken richting het zuiden, waarbij een 
zichtlijn richting het landschap ontstaat. De sfeer van het landschap wordt zo het woonwijkje 
ingetrokken.

De feitelijke ontsluitingsweg loopt de hoek om en eindigt in een pleinvormige ruimte waar 
auto's (en ook bijvoorbeeld de vuilniswagen) kunnen keren. In dit gebied wordt ook het 
algemeen parkeren opgelost.

Groen en bebouwing

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit plan is het creëren van een goede 
dorpsrand. Conform het bebouwingspatroon van Westerbroek wordt de bebouwing met de 
achterkanten (en eventueel zijkanten) naar het landschap gericht, zodanig dat er ruimte 
overblijft voor de (deels aanwezige) houtsingel. Door het aanplanten van een haag op de 
erfgrens ontstaat een zachte, geleidelijke overgang met het landschap, bestaande uit 
achtereenvolgens: achterkanten, achtertuinen, haag, houtsingel, sloot, dammetje, sloot, 
weiland.

De bebouwing in het noordwestelijk deel van het plangebied staat in lijn met de woningen aan 
de Boekhors. Het zuidwestelijke volume wordt enige meters teruggelegd, waardoor ruimte 
wordt gemaakt voor een groene plek op de zichtlijn richting het landschap (die tevens ook voor 
de tijdelijke opvang van hemelwater gebruikt kan worden). De bebouwing aan de oostzijde van 
de Boekhors krijgt geen vervolg. 

Water

Ook water speelt een belangrijke rol in het gebied. Het woongebiedje kent een gescheiden 
rioleringsstelsel, waarbij al het regenwater naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Aan de 
noord-, zuid- en westzijde worden het plangebied begrensd door een sloot. Deze sloten blijven 
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liggen en spelen een rol in de waterhuishouding. Daarnaast is er zowel centraal in het plan als 
tussen de bestaande woningen aan de Boekhors en de Jan Ligthartschool ruimte voor een 
wadi voor de tijdelijke opvang van hemelwater. De zuidelijke sloot mondt uit in een waterpartij, 
gelegen in de uiterste zuidoosthoek van het plangebied. Hiermee ontstaat een buffer tussen 
het nieuwe woonwijkje en de bestaande bebouwing aan de Oudeweg.

Landschappelijke inpassing

Het schetsplan is ook voorgelegd aan de provinciale landschapsarchitect. Deze heeft het 
volgende advies uitgebracht:

".. De uitbreidingslocaties maakt deel uit van een groter landschappelijk geheel: de 
grootschalige landschappelijke verdichtingseenheid, die aan de noordkant begrensd wordt door 
de Pastorielaan en aan de zuidkant door een recreatief voetpad. In landschappelijk opzicht is 
de uitbreiding dus al goed "ingepakt" en verandert er in landschappelijk opzicht heel erg 
weinig. Deze uitbreiding is eerder als een inbreidingslocaties te typeren dan als een echte 
uitbreidingslocaties, waarbij inbreuk wordt gedaan op de landschappelijke ruimte. Dat laatste 
is hier niet aan de orde. Er zijn geen negatieve gevolgen voor het landschap ..". 

f iguur 2-5: Stedenbouwkundige analysekaart
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationaal ruimtelijk beleid. Om de 
verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen, draagt het Rijk de ruimtelijke 
ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet  
van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
vastgesteld dat voor een aantal onderwerpen algemene regels moeten worden gesteld. 
Hiermee wordt de doorwerking van de nationale belangen op lokaal niveau geborgd. Het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de nationale belangen. De 
beoogde ontwikkeling in het plangebied raakt geen van deze nationale belangen.

3.1.3  Ladder voor Duurzame Verstedelijk ing

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt 
ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de 
Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 
1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe 
(vereenvoudigde) Laddersystematiek geldt.

Deze systematiek houdt in dat als in een wijzigingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk wordt gemaakt, de behoeft aan die ontwikkeling moet worden beschreven. Wanneer 
het plan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dan moet 
tevens worden gemotiveerd waarom die ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
kan worden gerealiseerd.

Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de 
ontwikkeling. Op basis van jurisprudentie geldt voor woningbouwlocaties dat vanaf 12 woningen 
sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is.

Het woningbouwplan omvat de realisatie van maximaal 12 woningen. Gelet op de omvang is 
het plan dan ook aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling?

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of 
sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe 
ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende 
planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.

In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is binnen een deel van het plangebied al de 
ontwikkeling mogelijk van maximaal 22 woningen via een wijzigingsbevoegdheid. Op grond van 
jurisprudentie is er echter alleen wanneer het geldende bestemmingsplan bij recht deze 
mogelijkheid al bood, geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gelet hierop is er in 
dit geval wel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
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Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in het najaar van 2012 nieuwe 
woningbouwafspraken gemaakt met de partijen van de Regio Groningen-Assen. Op basis van 
het toen geldende marktscenario zijn voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer circa 2.200 
nieuwbouwwoningen opgenomen in de afspraken tot 2030. Het voorliggende plan past binnen 
deze afspraken en de daarbij behorende planningslijst.

Daarnaast is in 2015 is voor de Regio Groningen-Assen een nieuw woningbehoefteonderzoek 
uitgevoerd. Uit dat woningbehoefteonderzoek blijkt dat, vanwege de ligging in de nabijheid van 
Groningen, in Westerbroek de komen jaren nog voldoende behoefte is aan nieuwe woningen. 
Hoewel in het woningbehoefteonderzoek wordt aangegeven aan wat voor type woningen 
behoefte is, wordt het type woning in dit bestemmingsplan niet vastgelegd. Hierdoor kan beter 
ingespeeld worden op de actuele lokale woningbehoefte.

Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk  gebied?

Het plangebied bevindt zich in het door de provincie aangewezen buitengebied, maar grenst 
direct aan het bestaand stedelijk gebied van Westerbroek. Ruimtelijk gezien maakt het gebied 
in zekere zin al deel uit van het dorp en is dan ook eerder als een inbreidingslocatie te typeren 
dan als een echte uitbeidingslocatie, zoals ook de provinciale landschapsarchitect 
concludeert. De uitbreiding wordt ook gezien als een natuurlijke aanvulling op de laatste 
uitbreiding aan de Boekhors.

Daarnaast is, zoals blijkt uit figuur 3-1, binnen het bestaand stedelijk gebied van Westerbroek 
verder ook geen ruimte voor een verdere dorpsuitbreiding. Ook door middel van intensivering, 
revitalisering of herstructurering is het binnen het bestaand stedelijk gebied niet mogelijk 
ruimte te creëren voor een uitbreidingslocatie voor 12 woningen.

f iguur 3-1: Begrenzing prov inciaal buitengebied (bron: Prov inciale Omgev ingsverordening)

Geconcludeerd kan worden dat het woningbouwplan voldoet aan de Ladder van Duurzame 
Verstedelijking.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciaal Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Provinciale Staten van de Provincie Groningen hebben op 1 juni 2016 de Provinciale 
Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld, waarin het provinciaal beleid voor de fysieke 
leefomgeving is neergelegd. In deze Omgevingsvisie is het provinciale beleid dat op een of 
andere manier raakt aan de fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf 
samenhangende thema's (Ruimte, Natuur en landschap, Water, Mobiliteit en Milieu) en elf 
provinciale 'belangen'. Tegelijkertijd met de Provinciale Omgevingsvisie is de Provinciale 
Omgevingsverordening vastgesteld. In deze verordening zijn regels vastgelegd om het beleid 
van de provincie te waarborgen. De Provinciale Omgevingsvisie en de Provinciale 
Omgevingsverordening zijn op 15 november 2017 door Provinciale Staten gewijzigd.

In de Provinciale Omgevingsverordening is voor het bouwen van nieuwe woningen het volgende 
opgenomen:

Artikel 2.15.1 Woningbouw

Onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kan een 
bestemmingsplan alleen voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een 
regionale woonvisie die rekening houdt met regionale woningbehoefteprognoses die de 
provincie elke twee jaar uitbrengt, of met nadere regels als bedoeld in het tweede lid (art. 
2.15.1, lid 1).
In afwijk ing van het eerste lid kan een bestemmingsplan - onverminderd artikel 3.1.6, 
tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening - voorzien in de bouw van nieuwe woningen, 
voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in 
overeenstemming zijn met: een woonvisie of een woon- en leefbaarheidsplan waarover ten 
tijde van de inwerkingtreding van deze verordening overeenstemming bestaat met de 
gemeenten in het regionaal samenwerkingsverband waar de betreffende gemeente deel 
van uitmaakt, of bij het ontbreken van een dergelijk  samenwerkingsverband, met de 
Groninger buurgemeenten van de betreffende gemeente; of de in het kader van de Regio 
Groningen-Assen tot stand gekomen regionale planningslijsten voor woningbouw (art. 
2.15.1, lid 3).

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in het najaar van 2012 nieuwe 
woningbouwafspraken gemaakt met de partijen van de Regio Groningen-Assen, waaronder de 
provincie Groningen. Op basis van het toen geldende marktscenario zijn voor de gemeente 
circa 2.200 nieuwbouwwoningen opgenomen in de afspraken tot 2030. Het plan op voormalige 
tennisbaanlocatie in Westerbroek past binnen de afspraken en de bij de afspraken horende 
planningslijst.

In dit geval is er sprake van de bouw van maximaal 12 woningen op een (thans) onbebouwde 
locatie in het door de provincie aangewezen buitengebied. In de Provinciale 
Omgevingsverordening is voor het bouwen van nieuwe woningen in het buitengebied het 
volgende opgenomen:

Artikel 2.13.8 Oppervlakte van woningen in het buitengebied

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied bevat regels over de 
oppervlakte van woningen en bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen. Deze 
regels zorgen er in elk geval voor dat de gezamenlijke grondoppervlakte van de woning en 
bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen, niet groter is dan 300 m², of dat 
deze grondoppervlakte de bestaande oppervlakte voor zover groter dan 300 m², niet mag 
overstijgen (art. 2.13.8).

Dit is opgenomen in de regels en de te bouwen woningen zullen dan ook aan deze eis moeten 
voldoen. Dit zal getoetst worden bij de bouwaanvraag.
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurschets Westerbroek 

Om het gemis van een samenhangend ruimtelijk kader voor de gewenste ontwikkelingsrichting 
voor Westerbroek op de lange termijn op te vangen is de structuurschets Westerbroek 
opgesteld. Eén van de opgaven die hieruit naar voren komt is de behoefte aan extra woningen 
in Westerbroek. Het dorp Westerbroek kampt met een soortgelijke leefbaarheidsproblematiek 
als Kiel-Windeweer; ontgroening, vergrijzing, te weinig doorstroming op de woningmarkt en 
voorzieningen staan onder druk. Het bieden van extra woningbouwmogelijkheden kan bijdragen 
aan de oplossing van deze problemen. In de Dorpsvisie Westerbroek is aangegeven dat er 
behoefte is aan genoeg nieuwe (duurzaam gebouwde) woningen.

In de structuurschets Westerbroek is het gebied aangegeven wat voor nieuwbouw in 
aanmerking komt. De oostelijke en noordelijke grenzen van het gebied zijn bepaald aan de 
hand van de randen van de bestaande bebouwing (aan de Boekhors en de Oudeweg). De 
westelijke en zuidelijke begrenzing is bepaald door de natuurlijke grenzen die in het landschap 
aanwezig zijn (het natuurgebied ten westen en het open landschap en de bebouwing aan de 
Oudeweg ten zuiden van het plangebied). Voorbij de zuidelijke grens overheerst de beleving 
van open ruimte met een groen karakter en is verdere bebouwing niet gewenst.

Het nieuw te ontwikkelen gebied sluit aan op de woonbuurt de Boekhors, gebouwd in de 
midden jaren negentig van de vorige eeuw. Door het ontwerp van de verkeersstructuur voor 
deze woonbuurt is de mogelijkheid opengehouden om een verdere uitbreiding van Westerbroek 
naar het zuiden mogelijk te maken. In dit voorliggend uitbreidingsplan wordt die mogelijkheid 
benut.

3.3.2  Bestemmingsplan Buitengebied 

Het gemeentelijke beleid voor de locatie is neergelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 
(vastgesteld 23 augustus 2010). Zoals eerder aangegeven is de bouw van maximaal 12 
woningen op deze locatie in strijd met de bestemmingen 'Agrarisch', 'Sport' en 'Verkeer'.

In het bestemmingsplan Buitengebied is voor een deel van het plangebied een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van woningen op de tennisbaanlocatie mogelijk 
te maken. Zoals eerder gemeld kan van deze wijzigingsbevoegdheid echter geen gebruik 
gemaakt worden aangezien de woningbouw ook deels buiten dat gebied zal plaatsvinden.

Eén van de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid is dat ter plaatse van de aanduiding 
'wro-zone - wijzigingsgebied 3' de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden 
tot realisatie van meer dan 22 woningen (art. 29.1, lid c, onder 3, 3e bolletje). Met de bouw van 
maximaal 12 woningen wordt hier ruimschoots aan voldaan. Het huidige plan past dan ook in 
het toen al vastgelegde voornemen om op termijn op deze locatie woningbouw toe te staan.

Daarnaast geldt voor een deel van het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde -  
Karakteristieke bebouwing'. Dit heeft echter specifiek betrekking op de lintbebouwing aan de 
Oudeweg en niet op dit plangebied. In dit bestemmingsplan is deze dubbelbestemming dan 
ook niet meer opgenomen.

3.3.3  Welstandsnota

Op 27 april 2004 heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer haar welstandsnota vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de welstandsnota zorgen samen voor het behoud van de ruimtelijke 
kwaliteit. Het bestemmingsplan geeft aan wat, hoeveel, in welke vorm en waar er gebouwd 
mag worden. Het welstandsbeleid geeft aan hoe het gebouw er uit mag komen te zien. Dit wil 
zeggen dat het welstandsbeleid moet voorkomen dat er gebouwen gebouwd worden die 
afbreuk doen aan de omgeving.

In de welstandsnota is onderscheid gemaakt in gebieden. Per gebied gelden specifieke 
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welstandscriteria. Het plangebied valt binnen het gebied 7 Kom Westerbroek. Voor dit gebied 
geldt als beleid respecteren met uitzondering van de opmaak van de bebouwing waarvoor een 
beleid van handhaving geldt. Ten aanzien van de plastiek en de detaillering zijn (ook) in dit 
deelgebied incidentele wijzigingen mogelijk ten einde aan beide aspecten een rijkere invulling 
te kunnen geven.

De bouwaanvragen zullen uiteindelijk getoetst worden aan de in de Welstandsnota opgenomen 
criteria voor gebied 7 Kom Westerbroek:

Plaatsing

hoofdrichting georiënteerd op richting van de kavelgrens
voorgevellijn op enige afstand van de weg
bijgebouwen terugliggend ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw

Hoofdvorm

overwegend één bouwlaag met kap
omvang hoofdgebouwen en plastiek wisselend
geleding enkelvoudig

Aanzicht

bouwstijl in samenhang met de bestaande bebouwing
wisselende compositie en detaillering mogelijk
wisselende transparantie gevels

Opmaak

hoofdgebouw in rode baksteen
kleuren qua helderheid in een middentoon
reclame-uitingen worden ingepast in het totaalbeeld

Hoofdstuk 4  Omgevingsfactoren

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de zichtbare 
en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van de voorgenomen 
plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven en wordt beoordeeld wat  
de invloed op het plan kan zijn.

4.1  Archeologie

De (ondertussen vervallen) Monumentenwet 1988 schrijft voor dat gemeenten eigen beleid voor 
de archeologische monumentenzorg voeren en bescherming bieden aan archeologische 
waarden in de bodem. Hiervoor heeft gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer op 13 
december 2010 de Nota Archeologiebeleid vastgesteld. Daarbij hanteert de gemeente de 
Archeologische Verwachtingskaart. Op deze kaart staan de archeologisch te beschermen 
gebieden aangegeven.

Conform de geactualiseerde Archeologische Verwachtingskaart ligt de woningbouwlocatie in 
een gebied met hoge archeologische verwachting (zie figuur 4-1).
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f iguur 4-1: Uitsnede Archeologische Verwachtingskaart

Voor de woningbouwlocatie is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het betreffende 
onderzoek is opgenomen als Bijlage 2 bij dit bestemmingsplan. Op grond van de bevindingen 
uit het archeologisch bureauonderzoek is voor het oostelijk deel van het plangebied (het 
voormalig agrarisch perceel) een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 
als Bijlage 3 opgenomen bij dit bestemmingsplan. Aangezien dat onderzoek geen 
aanwijzingen heeft opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische waarden is verder 
archeologisch onderzoek niet nodig. Dat betekent dat het plangebied een lage archeologische 
verwachting krijgt toegekend en dat grondwerk in het plangebied zonder archeologisch 
voorbehoud mag worden uitgevoerd. Het gebied tussen de bestaande woningen aan de 
Boekhors en de Jan Ligthartschool kende al een lage archeologische verwachting, waardoor 
ook daar grondwerk zonder archeologisch voorbehoud mag worden uitgevoerd.

Indien bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische grondsporen worden 
aangetroffen en/of archeologische vondsten worden gedaan, dient hiervan direct melding te 
worden gedaan bij de gemeente Midden-Groningen, de heer H. Berghuis (0598-373891), of bij 
de archeologische adviseur van de gemeente, Steunpunt Libau 050-3126545.

4.2  Cultuurhistorie

De gemeenteraad van de Midden-Groningen heeft op 19 april 2018 de Erfgoedverordening 2018 
gemeente Midden-Groningen vastgesteld. De Erfgoedverordening regelt, onder andere, het 
aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de instandhouding ervan, de bescherming van rijks- 
en gemeentelijke monumenten en de instandhouding van archeologische gebieden.

Binnen het plangebied en in de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen (rijks- 
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of gemeentelijke) monumenten en karakteristieke gebouwen (zie figuur 4-2).

f iguur 4-2: Uitsnede erfgoedkaart met ligging plangebied (bron: www.midden-groningen.nl/erfgoed)

4.3  Bodem

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in 2013 de gemeentelijke 
bodemkwaliteit vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten. De gemeente is daarbij ingedeeld in 
zogenaamde homogene deelgebieden: gebieden waar op basis van historisch gebruik 
eenzelfde bodemkwaliteit wordt verwacht. Van deze gebieden is de bodemkwaliteit (mate van 
verontreiniging) bepaald.

Het gebied waar het bestemmingsplan betrekking op heeft ligt in de homogene deelgebieden 
'Buitengebied' en 'Wonen oude dorpskernen'; de gemiddelde bodemkwaliteit van deze gebieden 
worden als schoon resp. klasse wonen gezien. Voor het oostelijk deel van het plangebied (het 
voormalig agrarisch perceel) is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 
als Bijlage 4 bij dit bestemmingsplan bijgevoegd 

Uit het onderzoek blijkt dat er weliswaar sprake is van lichte verontreinigingen, maar dat deze 
geen verhoogd risico vormen voor de volksgezondheid en/of milieu. Het plangebied is dan ook 
geschikt voor een woonbestemming.

4.4  Ecologie

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet vervangt 
de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en 
faunawet (soortenbescherming) en de Boswet (houtopstanden).

De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 
handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. Het Rijk blijft bevoegd gezag 
bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen. Voor gemeenten geldt dat zij het 
bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen.

Gebiedsbescherming

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 
2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met 

20  



Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors (vastgesteld)

negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb 
een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 
2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. Per Natura 
2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen voor soorten en vegetatietypen opgesteld.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) -voorheen Ecologische Hoofdstructuur- is een 
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in 
Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Ten aanzien van ontwikkelingen binnen het 
NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de  
structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, 
ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het 
NNN is voor de provincie Groningen uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie en de 
bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening.

Soortenbescherming

Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan aan 
beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De soortenbescherming 
binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, 
Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de toelaatbaarheid van 
bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten. Er dient een ontheffing op grond van 
artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of 
activiteit indien het volgende van toepassing is:

uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) 
beschermde soort(en);
het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van voortplanting- of 
rustplaatsen van dieren, danwel ontworteling of vernieling van plantensoorten;
er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet 
natuurbescherming;
er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode.

Houtopstanden

In de Wnb is de bescherming van houtopstanden buiten de, door de gemeenteraad 
vastgestelde, bebouwde kom geregeld. Doel is de instandhouding van het bosareaal. In de 
Provinciale Omgevingsverordening van de provincie Groningen is geregeld hoe een kapmelding 
moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de 
herbeplantingsplicht kan worden verleend.

Zorgplicht

Op basis van de Wnb is altijd de algemene zorgplicht van toepassing, die inhoudt dat een 
ieder voldoende zorg in acht neemt voor alle inheemse dieren en planten en hun directe 
leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij (ruimtelijke) ingrepen gezorgd moet worden dat 
dieren niet verstoord of gedood worden en dat planten niet zomaar verplant worden. Ook dient 
gelet te worden op bijvoorbeeld broedende vogels, de voortplantingsperiode van amfibieën en de 
zoogperiode van zoogdieren. Daarbij geldt voor alle bouwactiviteiten dat er 
voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden, waardoor:

de aanvang van de werkzaamheden buiten het broedseizoen dient plaats te vinden;
een week voor de werkzaamheden beginnen, het plangebied kort gemaaid dient te worden, 
zodat het plangebied ongeschikt wordt voor kleine zoogdieren en ze de kans krijgen om te 
vluchten;
(wortel)schade aan de (oude) bomen wordt voorkomen en geen graafwerkzaamheden 
binnen de kroonprojectie van deze oude bomen kan plaatsvinden.

4.4.1  Beschermde gebieden in/nabij plangebied

Op circa 1 kilometer ten zuiden van het plangebied bevindt zich het Zuidlaardermeergebied, dat 
zowel een Natura-2000 als Wetland is (zie figuur 4-3).
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f iguur 4-3: Uitsnede kaartenmachine rondom plangebied (bron: Alterra)

Zoals uit figuur 4-4 blijkt, ligt het dichtstbijzijnde NNN-natuurgebied op circa 650 ten westen 
van het plangebied. Direct ten westen van het plangebied ligt wel een bos- en natuurgebied, 
maar dit valt op grond van de Provinciale Omgevingsverordening niet onder (de bescherming 
van) het NNN.
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f iguur 4-4: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN (donkergroen v lak) en overig bos- en natuurgebied (lichtgroen 

v lak) (bron: Prov inciale Omgev ingsverordening)

Gezien de afstand en voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied heeft het plan geen 
invloed op de omliggende beschermde natuurgebieden.

4.4.2  Beschermde soorten in plangebied

In het kader van de toetsing aan de Wet natuurbescherming is inventariserend onderzoek 
gedaan naar het aanwezig zijn van beschermde soorten. Dit onderzoek is als Bijlage 5 bij dit 
bestemmingsplan gevoegd.

Tijdens het veldonderzoek zijn in en nabij het plangebied géén beschermde soorten planten 
aangetroffen. Hiervoor zijn in het plangebied ook geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het  
is dan ook uitgesloten dat er beschermde planten voorkomen in het plangebied.

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde soorten libellen, dagvlinders, amfibieën en 
zoogdieren waargenomen. Weliswaar is het veldonderzoek uitgevoerd in een periode die 
minder geschikt is voor het waarnemen van deze diersoorten, maar geconstateerd is dat het 
plangebied geen geschikt leefgebied is voor de meeste beschermde diersoorten en het is dan 
ook niet aannemelijk dat deze in andere periodes wel aanwezig zullen zijn. Alleen zouden zich 
in het plangebied amfibieën kunnen ophouden. De geplande ontwikkeling en inrichting van het 
gebied (onder andere aanleg vijver/waterberging) zorgt echter voor een verbetering van het 
leefgebied door een groter voortplantingshabitat voor deze amfibieën.

Van vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot 
verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels 
uitgevoerd te worden.

Omdat één boom (populier) in het plangebied geschikt zou kunnen zijn voor vleermuizen is 
tijdens een oriënterend veldonderzoek beoordeeld of de holtes van de boom inderdaad potentie 
hebben voor vleermuizen. Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat op enig moment 
vleermuizen gebruik hebben gemaakt van een holte in deze boom. Het type boom en de holte 
in de boom zijn alleen geschikt is als zomer- en paarverblijfplaats voor één soort vleermuis (de 
ruige dwergvleermuis). Omdat deze boom in de plannen ingepast is en niet verlicht zal worden, 
gaat er geen verblijfplaats verloren. Daarnaast bevat het bestaande woonwijkje aan de 
Boekhors óók geschikte paarverblijfplaatsen voor dit soort vleermuizen. Er is dan ook geen 
sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming. Tenslotte worden er in het plangebied 
nog extra voorzieningen getroffen voor vleermuizen door het ophangen van twee 
vleermuiskasten. De rapportages van dit aanvullend onderzoek zijn als Bijlage 6 en Bijlage 7 bij 
dit bestemmingsplan gevoegd.

4.5  Externe veiligheid

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke stoffen, 
bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. 
Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te gaan 
welke risico's de voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen en/of welke risico's de 
voorgenomen ontwikkeling loopt als gevolg van een externe bron.

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich in eerste instantie op het plaatsgebonden risico. 
Dit geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico's rond een bron. 
Vervolgens wordt (indien noodzakelijk) nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit 
geeft inzicht in de aantallen personen die bij een ongeval betrokken kunnen raken. Als er 
sprake is van een groepsrisico waarbij meer dan 10 dodelijke slachtoffers kunnen vallen is het 
bevoegd gezag verplicht het groepsrisico te verantwoorden.
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4.5.1  Risicobronnen binnen het plangebied

Het plangebied is geïnventariseerd op de aanwezigheid van risicobronnen. Hieruit blijkt dat 
binnen het plangebied geen risicobronnen liggen. Realisatie van nieuwe inrichtingen die 
externe veiligheidsrisicocontouren met zich meebrengen is binnen het plangebied niet 
toegestaan.

4.5.2  Risicobronnen buiten het plangebied

Ten zuiden van het plangebied bevinden zich op het bedrijventerrein Westerbroek twee 
risico-inrichtingen, te weten de glasvezelfabriek Nippon Electric Glass en containerterminal 
MCS (zie figuur 4-5). Het plangebied ligt op circa 500 meter van dit bedrijventerrein. Daarnaast 
ligt op circa 500 meter ten zuidwesten van het plangebied een gasdrukregel- en meetstation. 
Alle inrichtingen bevinden zich op een dusdanige afstand van het plangebied dat deze niet van 
invloed zijn op het plangebied.

f iguur 4-5: Ligging plangebied (blauwe stip) ten opzichte van dichtstbijzijnde risicobronnen (bron: risicokaart)

4.5.3  Buisleidingen

Nabij het plangebied liggen meerdere hogedruk aardgastransportleidingen (zie figuur 4-5), te 
weten:

op circa 175 meter ten zuiden van het plangebied ligt de leiding N-508-50 met een 
diameter van 6,61 inch en een druk van 40 bar. De risicocontour voor het plaatsgebonden 
risico ligt op de leiding en daarmee ruim buiten het plangebied;
op ruim 400 meter ten zuiden van het plangebied ligt de leiding N-508-50 met een diameter 
van 6,26 inch en een druk van 40 bar. De risicocontour voor het plaatsgebonden risico ligt 
op de leiding en daarmee ruim buiten het plangebied.

4.5.4  Route gevaarlijke stoffen

Op circa 1.600 meter ten noorden van het plangebied bevindt zich de A7 en circa 1.000 meter 
ten zuiden van het plangebied bevindt zich de spoorlijn Groningen - Nieuweschans die in het 
kader van het Nationaal Basisnet zijn aangewezen als route waar in beginsel gevaarlijke 
stoffen worden vervoerd (zie figuur 4-5). Deze afstanden tot het plangebied zijn te groot om van 
invloed te zijn.
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Daarnaast is de N860 (Rijksweg West) door de provincie Groningen aangewezen als route voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van het provinciaal basisnet Groningen. Het 
plangebied bevindt zich op circa 500 meter ten noorden daarvan en valt daarmee buiten de 
provinciale veiligheidszones (zie figuur 4-6).

f iguur 4-6: Ligging plangebied (blauwe cirkel) ten opzichte van de prov inciale veiligheidszones (bron: Prov inciale 

Omgev ingsverordening)

4.5.5  Hoogspanningslijnen

Ten aanzien van objecten waar kinderen vaak aanwezig zijn, dient rekening gehouden te 
worden met (mogelijke) effecten van elektromagnetische straling. Volgens de Netkaart 
hoogspanningslijnen van het RIVM geldt voor hoogspanningslijnen een indicatieve zone van 
maximaal 165 meter aan weerszijden van een hoogspanningslijn.

De dichtstbijzijnde hoogspanningslijn ligt circa 1.100 meter ten zuiden van het plangebied en 
heeft dan ook geen invloed op het plangebied.

4.6  Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel 
van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds 
de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen 
ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit 
van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. 

Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een wettelijke geluidszone. Enige 
uitzondering hierop zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/geldt en wegen die zijn 
aangeduid als 'woonerf'. Als geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen) binnen een 
geluidszone wordt gerealiseerd, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij 
wordt onderzocht of de geluidbelasting aanvaardbaar is. Voor geluidsgevoelige bebouwing 
binnen een geluidszone van een weg geldt als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 
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48 dB (voorkeursgrenswaarde). Met een hogere waarde procedure kan het bevoegd gezag een 
hogere geluidsbelasting (hogere waarde) toestaan dan de voorkeursgrenswaarde. Deze 
verhoging is mogelijk tot een maximaal toelaatbare waarde.

Railverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder biedt bescherming aan geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen) 
tegen spoorweglawaai. Spoorwegen hebben net als autowegen een wettelijke geluidszone, 
waarbinnen grenswaarden gelden voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige bebouwing. 
Voor geluidsgevoelige bebouwing binnen een geluidszone van het spoor geldt als hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 55 dB (voorkeursgrenswaarde). Met een hogere 
waarde procedure kan Gedeputeerde Staten een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) 
toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Industrielawaai 

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de zonering van industrielawaai. 
Uitgangspunt hierbij is het ruimtelijk scheiden van (grote) lawaaimakers enerzijds (zowel 
solitaire bedrijven als bedrijven gevestigd op industrieterreinen) en woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen anderzijds.

Met zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als 
bewoners/gebruikers van geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen). Bedrijven kunnen aan 
de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming 
van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de 
andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

4.6.1  Geluidsbronnen in en nabij het plangebied

Wegen

Het plangebied bevindt zich niet binnen een van rechtswege aanwezige geluidszone. Alle 
omliggende wegen kennen een maximum snelheid van 30 km per uur.

Spoorwegen

De spoorlijn Groningen - Nieuweschans  bevindt zich op circa 1.000 meter ten zuiden van het 
plangebied. Daarmee ligt het plangebied niet binnen de zone van deze spoorweg. 

Industrieterreinen

Het bedrijventerrein Westerbroek is een gezoneerd bedrijventerrein. Het plangebied ligt circa 
160 meter ten noorden van de bij dit bedrijventerrein behorende geluidszone.

4.7  Bedrijven en milieuzonering

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel bedrijven. Er 
dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel milieuhygiënisch inpasbaar is. 
Daartoe is beoordeeld hoe dit plan zich verhoudt tot hetgeen is verwoord in de VNG-Reeks 
'Bedrijven en Milieuzonering'. De (indicatieve) lijst 'Bedrijven en Milieuzonering 2009' geeft weer 
wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende activiteiten. De richtafstanden uit bijlage 1 van 
de VNG-publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Wanneer er sprake is van het 
omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand met één afstandsstap worden 
teruggebracht.

4.7.1  Vanuit woningen naar de omgeving

Op basis van de VNG-lijst gelden voor een woning geen richtafstanden naar andere woningen, 
bedrijven of instellingen. Woningen veroorzaken dan ook geen milieuhinder voor de omgeving.
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4.7.2  Vanuit de omgeving naar woningen

Aan de Oudeweg 74 bevindt zich de Jan Ligthartschool. Hiervoor geldt op basis van de 
VNG-lijst een maximale richtafstand van 30 meter. De afstand tot de woningen in het 
plangebied bedraagt circa 50 meter.

Op het perceel Oudeweg 103 ligt een bedrijfsbestemming (maximaal milieucategorie 2 met op 
basis van de VNG-lijst een maximale richtafstand van 30 meter). Voor zover bekend vinden er 
geen bedrijfsactiviteiten plaats. De afstand tot het plangebied bedraagt 95 meter. Omdat zich 
tussen Oudeweg 103 en het plangebied al woningen bevinden (op circa 20 meter) zijn die 
maatgevend voor dit perceel.

Op het perceel Oudeweg 105 bevindt zich een veehouderij. Hiervoor geldt op basis van de 
VNG-lijst een maximale richtafstand van 100 meter. De afstand tot het plangebied bedraagt 
circa 100 meter. Daarnaast bevinden zich op kortere afstand van de veehouderij ook woningen 
(op circa 30 meter). Daardoor heeft dit plan geen nadelige gevolgen voor de veehouderij.

4.8  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking 
getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Projecten die 'niet in betekende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet 
meer getoetst te worden aan de grenswaarden luchtkwaliteit. In de AMvB niet in betekende 
mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of 
voor een project sprake is van nibm. 

Zo is een project waarbij in totaal 1.500 woningen aan één ontsluitingsweg worden gebouwd 
nog aangemerkt als een nibm-project. Voorliggend project, wat voorziet in het realiseren van 
maximaal 12 woningen, blijft ruimschoots onder deze drempelwaarde. Nader onderzoek naar 
luchtkwaliteit is dan ook niet nodig.

Naast de invloed op de luchtkwaliteit moet ook worden beoordeeld of de luchtkwaliteit in het 
plangebied niet zodanig is dat de normen voor een goed woonklimaat worden overschreden. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kaarten van het 'Luchtmeetnet'. De kaarten geven de 
actuele luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland. Het 'Luchtmeetnet' is een initiatief van 
onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid (RIVM).

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen fijn stof (PM10) en. 
stikstofdioxide (NO2) Uit de kaarten van het 'Luchtmeetnet' blijkt dat de concentratie fijnstof 
stikstofdioxide in de gemeente Midden-Groningen voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen.

4.9  Verkeer en Parkeren

4.9.1  Verkeer

Het nieuwe woonwijkje wordt ontsloten in noordelijke richting via de huidige Boekhors. In het 
plangebied komt een vertakking van de Boekhors met aan de oostelijke vertakking een 
verkeerslus (zie figuur 4-7). 
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f iguur 4-7: inrichting plangebied

Op basis van de kengetallen van CROW (publicatie nr. 381) is de verwachting dat de bouw van 
12 woningen circa 90 extra voertuigbewegingen (inclusief bezoek en vrachtverkeer) per dag zal 
opleveren. Deze extra verkeersbewegingen zullen niet evenredig over de dag verdeeld 
plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat tijdens de piekuren circa 10% van de dagelijkse 
voertuigbewegingen plaatsvindt. Dit betekend dat tijdens de piekuren circa 9 extra 
voertuigbewegingen per uur zullen plaatsvinden over de Boekhors. Voor een rustige woonwijk is 
dat een acceptabel aantal.

Daarnaast heeft CROW in het ASVV (Aanbevelingen Stedelijk Verkeer Voorzieningen) 
aanbevelingen gedaan voor de inrichting van wegen. Op basis van artikel 12.2.9 van het ASVV 
wordt voor een erftoegangsweg voor gemengd tweerichtingsverkeer een totale wegbreedte 
aanbevolen van minimaal 4,60 meter tot 4,80 meter.

Op basis van metingen ter plekke blijkt dat het profiel van de huidige Boekhors bestaat uit (van 
oost naar west) een voetpad van circa 1,30 meter, een goot van circa 0,50 meter en een weg 
van tussen de circa 4,45 meter en 4,60 meter (zie figuur 4-8). Aangezien de goot ook tot de 
weg mag worden gerekend, ligt de totale breedte van de huidige Boekhors tussen de circa 
4,95 meter en 5,10 meter. Met deze breedte wordt voldaan aan de aanbevelingen uit de ASVV 
en kan het verkeer normaal afgewikkeld worden. 
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f iguur 4-8: wegprof iel Boekhors

In de huidige situatie kan vrachtverkeer (onder ander de vuilnisauto) alleen achteruit de 
Boekhors in of uit. Door het aanleggen van een verkeerslus in de oostelijke vertakking van de 
Boekhors krijgt verkeer de mogelijkheid daar te keren. Hierdoor hoeft niet meer de gehele 
Boekhors achteruit gereden te worden. Dit zal de verkeersveiligheid binnen het plangebied ten 
goede komen, maar ook de verkeersveiligheid op de huidige Boekhors.

4.9.2  Parkeren

Bij de invulling van het plangebied conform de meest recente inrichtingsschets zullen in totaal 
23 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (2 op eigen erf per vrijstaande woning, 1 op eigen erf 
bij de overige woningen en 9 parkeerplaatsen in het openbaar gebied (zie ook figuur 4-7)).

Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn in het nieuwbouwwijkje is gebruik gemaakt 
van de landelijke erkende kengetallen van CROW (publicatie nr. 381). Op basis van deze 
kengetallen (waarin ook de parkeerbehoefte van bezoek is meegenomen) zijn er tussen de 20 
en 29 parkeerplaatsen nodig bij de bouw van 12 woningen. Het aantal van 23 parkeerplaatsen 
dat zal worden gerealiseerd valt daarmee binnen de bandbreedte, zoals die op basis van de 
kengetallen van CROW is bepaald. Daarnaast is er ook nog ruimte in het openbaar gebied 
langs de oostelijke vertakking van de Boekhors om, mocht dat toch nodig zijn, een aantal 
extra parkeerplaatsen te creëren. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er voldoende 
parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoek in het nieuwbouwwijkje worden gerealiseerd. 

Om parkeeroverlast van eventuele bedrijven of beroepen aan huis tegen te gaan, is in de regels 
van het bestemmingsplan opgenomen dat bedrijven of beroepen aan huis alleen zijn 
toegestaan wanneer in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf kan worden voorzien. 
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4.10  Water

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap wordt 
gevoerd op basis van artikel 3.1.1 Bro. Hiervoor moet het proces van de digitale watertoets 
worden doorlopen. Het waterschap beoordeeld op basis van de watertoets wat de invloed van 
het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Dit wateradvies wordt in het 
bestemmingsplan verwerkt in de waterparagraaf. In deze paragraaf worden de keuzes in het 
plan ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschreven.

4.10.1  Waterhuishouding

Het plangebied is omgeven en doorkruist door een stelsel van schouwsloten (rode lijnen in 
figuur 4-9) die het oppervlakte- en grondwater uit het plangebied zelf, maar uit de omgeving ten 
noorden (deels) en oosten van het plangebied afvoeren. De afvoer van het oppervlaktewater 
gaat naar de schouwsloot langs de zuidzijde van het plangebied en wordt vervolgens richting 
het westen verder afgevoerd richting het hoofdwatersysteem van het waterschap. Het streefpeil 
van het oppervlaktewater in het gebied is in respectievelijk de zomer- en winterperiode NAP 
-2,25 meter en NAP -2,75 meter.

f iguur 4-9: Waterhuishoudkundige situatie (bron: Waterschap Hunze en Aa's)

Het maaiveld varieert van op de lager gelegen blauwe delen vanaf NAP -1,50 meter tot de hoger 
gelegen groene delen NAP -0,70 meter (zie figuur 4-10).
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f iguur 4-10: Hoogteligging (bron: Waterschap Hunze en Aa's)

4.10.2  Wateradvies

Op basis van de watertoets heeft het waterschap Hunze en Aa's een (maatwerk) wateradvies 
opgesteld. Onderstaand zijn de adviezen van het waterschap samengevat, voor zover deze 
specifiek betrekking hebben op het woningbouwplan. Voor de algemene adviezen wordt 
verwezen naar het wateradvies dat als Bijlage 8 bij dit bestemmingsplan is opgenomen.

Wateroverlast

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. Uit deze berekening volgt, met een 
totaal plangebied van circa 7.400 m2 en een verhardingstoename van 1.925 m2, een benodigde 
waterbergingscompensatie van 240 m3. Er moet een voorziening gerealiseerd worden, zoals 
bijvoorbeeld een vijver, waar het water tijdelijk geborgen/vastgehouden kan worden. De afvoer 
van het water vanuit deze voorziening mag vervolgens vertraagd plaatsvinden met een 
afvoercapaciteit van 1,2 liter/sec/ha.

Afvalwater & riolering

In het plan wordt als uitgangspunt een gescheiden rioolsysteem genoemd, dit heeft ook de 
voorkeur van het waterschap.

Grondwaterstanden

Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter 
minus het maaiveld nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze 
plekken is zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal resulteren in 
grondwateroverlast. De inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen 
moeten afgestemd worden op dit nadere onderzoek.

Inrichting plangebied

In overleg met het waterschap is gekozen voor het realiseren van een vijver in het oostelijk deel 
van het plangebied, de aanleg van twee wadi's en het verbreden van bestaande sloten. 
Daarnaast wordt een stuw geplaatst om de afvoer van het water te beperken (zie figuur 4-11).
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f iguur 4-11: Waterhuishoudkundige inrichting plangebied 

4.11  M.e.r.-beoordeling

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een vorm van m.e.r.-verplichting geldt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet 
beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage C 
van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welk type activiteiten het maken van 
een milieueffectrapportage verplicht is. In bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is 
aangegeven voor welk type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden 
doorlopen.

Daarnaast moet voor elk ruimtelijk plan een m.e.r.-verantwoording uitgevoerd worden. Dit houdt 
in dat nagegaan moet worden of er activiteiten plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu 
kunnen hebben. De grondslag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit 
milieueffectrapportage) en anderzijds de hiervoor beschreven onderzoeken.

De voorgenomen ontwikkeling valt in categorie D11.2 van bijlage D van het Besluit 
milieueffectrapportage. Deze categorie bevat: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk  ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. 
Binnen deze categorie gelden de volgende drempelwaarden:

een oppervlakte van 100 hectare of meer,
een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

De bouw van maximaal 12 woningen blijft ruim onder de drempelwaarden. Voor het 
planvoornemen geldt daarom geen plan-MER-plicht en een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is ook 
niet aan de orde.

Verder kan op basis van voorgaande verantwoording van de omgevingsfactoren in redelijkheid 
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worden aangenomen dat geen onaanvaardbare milieueffecten in het plangebied hoeven te 
worden verwacht.

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is geregeld hoe gronden en de bouwwerken daarop gebruikt mogen 
worden, en wat en hoe er gebouwd mag worden.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: de verbeelding, de regels en de toelichting. Op 
de verbeelding is aangegeven welke bestemming een perceel heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een woon-, bedrijfs- of verkeersbestemming. In de regels is vervolgens bepaald wat er wel 
en niet is toegestaan binnen deze bestemming. Hier staat onder andere hoe de grond gebruikt 
mag worden en of er gebouwd mag worden. Als er gebouwd mag worden, dan staan in de 
regels onder andere de goothoogte en bouwhoogte die maximaal zijn toegestaan op het 
perceel. In de toelichting zijn onder andere de aanleiding, de achtergronden en uitgevoerde 
onderzoeken beschreven. Een bestemmingsplan gaat uitdrukkelijk niet over allerlei 
uitvoeringsgerichte zaken, zoals bijvoorbeeld de inrichting van wegen en het openbaar gebied 
of de aanleg of het functionering van rioleringssystemen.

Als een persoon of bedrijf wil gaan bouwen of verbouwen, is hier vaak een 
omgevingsvergunning voor nodig. Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt onder 
andere getoetst aan het bestemmingsplan. Als een aanvraag past binnen de regels van het 
bestemmingsplan wordt in de meeste gevallen een omgevingsvergunning verleend.

De manier waarop een bestemmingsplan juridisch kan worden vormgegeven, wordt in grote 
lijnen bepaald door de Wet ruimtelijke ordening en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke 
ordening.

5.2  Toelichting op de verbeelding

Alle gronden die binnen het plangebied vallen hebben een bestemming en/of aanduiding 
gekregen op de verbeelding. Deze bestemmingen en aanduidingen hebben slechts juridische 
betekenis indien in de regels hieraan een betekenis wordt gegeven. De begrenzingen van de 
bestemmingen volgen zoveel mogelijk geografische, topografische en/of kadastrale grenzen. 
Daar waar dat niet mogelijk bleek, is gekozen voor een meer praktische benadering. De schaal 
van de verbeelding kan met behulp van de computer door de gebruiker naar keuze worden 
ingesteld.

5.3  Toelichting op de regels

De regels zijn een juridische vertaling van het planologische -en ruimtelijk beleid van de 
gemeente, provincie en het rijk. De regels zijn een juridisch instrumentarium voor het regelen 
van het gebruik van de gronden en bebouwing, bepalingen over de toegelaten bebouwing en 
regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bebouwing. Bij het 
opstellen van de regels is geprobeerd om de regels zo beperkt mogelijk te houden door alleen 
te regelen wat nodig is.

De inrichting van de regels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. De groepering van de 
regels, de naamgeving van een aantal regels en zelf de inrichting van bestemmingen is deels 
bepaald door de ministeriële regeling.

Bouwregels
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In een groot aantal bestemmingen zijn bouwregels opgenomen, waarbij de bouwmogelijkheden 
mee worden gereguleerd. Hoofdgebouwen moeten altijd worden gebouwd binnen een daarvoor 
aangeduid bouwvlak. Uitgangspunt voor de bebouwing is de bestaande voorgevel. Dit betekend 
dat indien er vervangende bebouwing wordt geprojecteerd, deze in de gevellijn moet worden 
teruggebouwd. Waar het wenselijk is om het huidige bebouwingsbeeld in stand te houden zijn 
tevens aanduidingen opgenomen ten aanzien van bijbehorende bouwwerken of de kapvorm van 
daken.

Gebruiksregels

Per bestemming is aangegeven voor welk gebruik de gronden zijn bedoeld. Indien daar 
aanleiding voor aanleiding voor bestaat, wordt via de specifieke gebruiksregels expliciet 
aangegeven waarvoor de gronden niet zijn bedoeld.

5.3.1  Hoofdstuk 1 Inleidende regels

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen welke in de planregels worden gehanteerd nader 
verklaard. Dit om mogelijke interpretatieproblemen te voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven 
op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen in artikel 1 zijn noodzakelijk bij de interpretatie van de regels. In dit 
artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. De begrippen die 
hierin zijn opgenomen zijn terug te vinden in de bestemmingsbepalingen. Bij de toetsing aan 
het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen 
toegekende betekenis. Voor zover geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het 
normaal spraakgebruik.

Met uitzondering van de eerste twee begrippen (plan en bestemmingsplan) zijn de begrippen 
alfabetisch gerangschikt. De begrippen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op vaste jurisprudentie. 
In de loop der tijd hebben de meeste begrippen zich ontwikkeld tot een standaard, waarvan 
ook in dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt.

Artikel 2 Wijze van meten

De bepalingen over de wijze van meten zijn in artikel 2 opgenomen. Dit artikel geeft aan hoe de 
hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten 
moeten worden.

5.3.2  Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

In hoofdstuk 2 van de regels worden de op de verbeelding aangegeven bestemmingen 
omschreven en wordt toegelicht op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen 
worden.

Artikel 3 Groen

Binnen de bestemming Groen kunnen groenvoorzieningen worden aangelegd. Gronden met 
deze bestemming hebben voornamelijk tot doel ruimte voor ontspanning en recreatie te geven, 
maar bieden ook ruimte voor verkeer, fiets- en voetpaden. Ook zijn speel- en 
sportvoorzieningen toegestaan. Het gaat hierbij om kleinschalige speel- en sportvoorzieningen 
die passen in het groen van de wijk. Hiermee wordt nadrukkelijk geen zelfstandige speel- of 
sportvoorziening met een bedrijfsmatig karakter bedoeld. Ondergeschikt aan de 
groenvoorzieningen zijn nutsvoorzieningen, opvang van hemelwater en (civieltechnische) 
kunstwerken toegestaan.

Speel- en sportvoorzieningen vallen (net als kunstwerken) onder 'overige andere bouwwerken'. 
Voor deze bouwwerken geldt een maximale hoogte van 3 meter. Gebouwen zijn niet 
toegelaten. Licht- en vlaggenmasten zijn wel toegestaan tot een hoogte van maximaal 5 meter.

Artikel 4 Verkeer
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De wegen en parkeerplaatsen in het plangebied hebben de bestemming verkeer. Op gronden 
met deze bestemming zijn onder andere wegverkeer, parkeren, openbaar vervoer en 
bijbehorende voorzieningen toegestaan. Ondergeschikt hieraan passen functies zoals groen, 
water, speel- en sportvoorzieningen ook binnen de bestemming.

Gebouwen zijn niet toegelaten. Licht- en vlaggenmasten zijn wel toegestaan, tot een hoogte 
van maximaal 5 meter. Overige andere bouwwerken (zoals speel- en sportvoorzieningen en 
kunstwerken) zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.

Artikel 5 Water

Vijver, (vaar)water en waterberging zijn de hoofdfuncties. De ondergeschikte functies die 
toegelaten zijn in het gebied met een waterbestemming zijn: gemaal, stuw, afsluitvoorziening, 
groen, groenvoorziening, park en, nutsvoorziening. 

Artikel 6 Wonen

Binnen de bestemming Wonen is wonen de hoofdfunctie en richt zich specifiek op 
eengezinshuizen met erven en tuinen. Daaraan ondergeschikt zijn onder andere beroepen of 
bedrijven aan huis toegestaan (zie hieronder). Ook parkeren, groenvoorzieningen, water en 
speelvoorzieningen en zijn als ondergeschikte functies toegestaan.

De maximale goot- en bouwhoogte, dakhelling en het maximum aantal woningen zijn per 
bouwvlak aangegeven. Gebouwen zijn verder alleen toegestaan binnen een bouwvlak. 

In de bouwregels is een maximale oppervlakte aangegeven voor de woning, aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen. Het gezamenlijke grondoppervlakte van de bebouwing mag niet meer 
bedragen dan 300 m2 waarbij de aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen niet meer mogen 
bedragen dan het hoofdgebouw. Deze regels worden opgelegd door de Omgevingsverordening 
van de provincie Groningen.

Dit bestemmingsplan kent geen bijgebouwenregeling. Veel is tegenwoordig geregeld dan wel 
vrijgelaten in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiermee wordt ook 
aangesloten bij de systematiek uit het bestemmingsplan Woongebieden van de voormalige 
gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Bijgebouwen en erfafscheidingen mogen buiten het bouwvlak worden opgericht, voor zover hier 
geen omgevingsvergunning voor nodig is.

In het bestemmingsplan is wel een regeling opgenomen voor licht- en vlaggenmasten en 
overige andere bouwwerken. Licht- en vlaggenmasten zijn toegestaan tot een hoogte van 
maximaal 5 meter. Overige andere bouwwerken (zoals speel- en sportvoorzieningen en 
kunstwerken) zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.

Beroep of bedrijf aan huis

Wonen mag worden gecombineerd met een aan huis verbonden beroep of bedrijf. Het geeft 
mensen de kans thuis of bij huis te werken. Bijvoorbeeld om een startend bedrijf de kans te 
geven tot volwaardige onderneming te groeien, waarna vestiging in een daarvoor bestemde 
bedrijfsruimte (financieel) mogelijk wordt. Het wonen moet echter wel de hoofdfunctie blijven.

Omdat niet elk beroep of bedrijf aan huis zich goed mengt met de woonfunctie is een aantal 
regels opgenomen. Zodra aan deze regels wordt voldaan is het bedrijf of beroep aan huis voor 
de gemeente toelaatbaar.

a. De woonfunctie blijft de hoofdfunctie, zowel in omvang als in uitstraling, vooral aan de naar 
de weg gekeerde zijde(n) van het perceel;

b. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s);
c. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de woning en 

omgeving, en mag geen noemenswaardige hinder veroorzaken of afbreuk doen aan de 
gebruiksmogelijkheden en privacy van omliggende gronden en bouwwerken;

d. de activiteit mag niet meer ruimte gebruiken dan 40% van het vloeroppervlak van de 
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gebouwen, en niet meer dan 50 m2;
e. alleen productiegebonden detailhandel is toegelaten;
f. de activiteit is alleen toegelaten als zij milieuhygiënisch passend is;
g. de activiteit is alleen toegelaten als in de parkeerbehoefte voorzien wordt op het eigen erf;
h. reclameuitingen en etalages zijn niet toegelaten.

Een beroep of bedrijf aan huis kan ten eerste gaan om dienstverlenende beroepen. Ook de 
meer traditionele vrije beroepen zijn vaak passend. Die beroepen hebben amper of geen 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling. Als aan huis verbonden beroepen worden in ieder geval 
aangemerkt het beroep van:

accountant 
administratieconsultant 
advocaat 
architect 
assurantiebemiddelaar 
belastingconsultant 
dierenarts

fysiotherapeut 
gerechtsdeurwaarder 
huisarts 
logopedist 
makelaar onroerend goed 
medisch specialist 
notaris  

oefentherapeut 
organisatie-adviseur 
adviseur ruimtelijke plannen 
raadgevend ingenieur 
tandarts 
verloskundige

Daarnaast kunnen ook ambachtelijke activiteiten passen binnen een beroep of bedrijf aan huis. 
Hierbij staat het met de hand vervaardigen of herstellen van producten centraal. Van een deel 
van deze bedrijven vinden de bedrijfsactiviteiten grotendeels of geheel op locatie en niet bij de 
woning plaats. Als ambachtelijk bedrijf worden in ieder geval aangemerkt:

Productieambacht:
- fijnkeramischbedrijf 
- maatoverhemdenbedrijf 
- maatschoenmakerbedrijf 
- modisterijbedrijf 
- muziekinstrument maker-  
  bedrijf 
- natuursteenbedrijf 

Voedingsambacht: 
- banketbakkersbedrijf 
- consumptie-ijsbereidingbedrijf 
- slagersbedrijf 

Gebouwverzorgend ambacht:
- glazenwasserbedrijf 
- schoorsteenvegerbedrijf  

Reparatieambacht: 
- fietsherstellerbedrijf 
- goud- en zilversmidbedrijf 
- kledingreparatiebedrijf 
- lederwarenambacht 
- naaimachinebedrijf 
- schoenherstellerbedrijf 
- textielreinigingbedrijf 
- uurwerkmakerbedrijf 
- zadelmakerbedrijf 

Uiterlijke verzorgingsambacht: 
- grimeurs- en toneel-  
  kappersbedrijf 
- schoonheidsverzorgingbedrijf 
- voetverzorgingbedrijf 
- kappersbedrijf Bo

Bouwambacht: 
- bestratingbedrijf 
- dakdekkerbedrijf 
- glasbewerkingbedrijf 
- glazenierbedrijf 
- natuursteenbedrijf 
- parketvloerenleggerbedrijf 
- rietdekkerbedrijf 
- schilderbedrijf 
- voegbedrijf 
- zonweringbedrijf 

Medische hulpmiddelen- 
techniek: 
- optiekbedrijf 
- orthopedisch / schoen- 
  technisch bedrijf 
- tandtechnisch / laboratorium-  
  bedrijf

5.3.3  Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 3 van de regels bevat bepalingen die van toepassing zijn op meerdere 
bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in 
afzonderlijke artikelen onder te brengen.

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Met dit artikel wordt voorkomen dat meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk als (onderdelen van) bouwpercelen van eigenaars in maatvoering 
verschillen en wisselen. Door verwerving van een extra (bouw)perceel of een gedeelte daarvan, 
kunnen de gronden niet meegenomen worden met de berekening van de bouwmogelijkheden 
van het nieuwe perceel als de nieuw verworven gronden reeds meegenomen zijn bij de 
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berekening van een eerder bouwplan. Het is dus niet toegestaan gronden twee keer in te 
zetten om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

In dit artikel is het verboden gebruik opgenomen dat voor alle bestemmingen geldt. 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel zijn een aantal afwijkingsregels opgenomen. Deze geven de mogelijkheid om af te 
wijken van bepaalde maatvoeringen in het bestemmingsplan.

5.3.4  Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels zijn twee artikelen opgenomen, het overgangsrecht ten aanzien 
van gebruik en bebouwing en de slotregel waarin de citeertitel van het bestemmingsplan wordt 
aangehaald.

Artikel 10 Overgangsregels

In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van legaal bestaand gebruik en legale 
bestaande bouwwerken opgenomen die afwijken van de (nieuwe) bestemming. Het 
overgangsrecht beschermt de gevestigde belangen of rechten bij een nieuwe, van de 
bestaande situatie afwijkende regeling.

Artikel 11 Slotregel

In de slotregel van het bestemmingsplan wordt aangegeven op welke wijze de regels van het 
bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. In dit geval kunnen de regels van het 
bestemmingsplan aangehaald worden als "Regels van het bestemmingsplan Westerbroek, 
tennisbaanlocatie Boekhors".

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Financiële uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.12 Wro dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen tenzij 
de kosten in de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn. 

Voor deze ontwikkeling is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer afgesloten. In 
deze overeenkomst is opgenomen welke partij waar (financieel) verantwoordelijk voor is. In het 
kostenverhaal is hier rekening mee gehouden.

Alle kosten die gepaard gaan met het opstellen van het bestemmingsplan zijn voor rekening 
van  de initiatiefnemer. De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn 
planschadekosten. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. Daarom is op grond van artikel 
6.4a van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) met de initiatiefnemer een 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten, waarin de initiatiefnemer verklaart de eventueel uit 
te keren planschade te zullen vergoeden aan de gemeente.

6.2  Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) bevat een regeling voor de versnelde uitvoering van 
bouwprojecten. De bedoeling daarvan is om de bouwnijverheid als economisch vitale sector 
nog een extra stimulans te geven. Deze stimulans is gevonden in een vergaande stroomlijning 
en vereenvoudiging van besluitvormingsprocessen rond woningbouwprojecten. Het moet gaan 
om bouwprojecten, die voorzien in de bouw van meer dan 11 woningen. 
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De belangrijkste uitgangspunten van het besluitvormingsmodel zoals in de Chw is opgenomen 
zijn:

Besluitvorming op basis van belangenafweging door één orgaan, uitmondend in één 
(project)besluit;
Een zorgvuldige voorbereiding met ruime mogelijkheden voor inspraak;
Inachtneming van de bestaande wettelijke toetsingskaders en inhoudelijke normen;
Beroep in één instantie. 

Het vaststellen van het bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors is een 
besluit waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is; dit betekent dat een 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen 
het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer 
worden aangevoerd.

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Inspraak en vooroverleg

Het nieuwbouwplan is een initiatief van de Dorpsvereniging Westerbroek. In het voorjaar van 
2013 heeft de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging ingestemd met woningbouw 
op de voormalige tennisbaanlocatie. De inwoners van Westerbroek zijn daarna meerdere malen 
bijgepraat tijdens bijeenkomsten en individuele gesprekken door de dorpsvereniging en de 
ontwikkelaar. Tijdens deze bijeenkomsten is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de 
realisatie van deze 12 woningen.

Daarnaast heeft de dorpsvereniging vanaf 2014 het dorp op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken met betrekking tot het uitbreidingsplan in het dorpsblad (Het Aalmansneis).

Het college heeft het bestemmingsplan vrijgegeven voor overleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Het voorontwerp bestemmingsplan is op 23 januari 2018 voor vooroverleg 
verzonden naar de provincie Groningen. De provincie Groningen heeft hier op 30 januari 2018 
op gereageerd.

7.2  Zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan

Vanaf 22 februari 2018 heeft het eerste ontwerp bestemmingsplan vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1952.bpwestennisbaan-20on, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage 
legging zijn vier zienswijzen ingediend en heeft het waterschap Hunze en Aa's haar 
wateradvies verstrekt. 
Naar aanleiding hiervan heeft overleg met diverse partijen plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 
een enigszins aangepast plan met een iets uitgebreid plangebied. Daarnaast zat in de 
oorspronkelijke publicatie van het ontwerp bestemmingsplan een fout. Omdat het geenszins de 
bedoeling van de gemeente is om belanghebbenden hun rechtswaarborgen te ontnemen, is 
besloten om het aangepaste plan niet ter gewijzigde vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad, maar de formele procedure overnieuw te doen. Het aangepaste plan is dan ook 
opnieuw als ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Het (tweede) ontwerp bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors, vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpwestennisbaan-on02, heeft op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn zes 
zienswijzen ingediend. Daarnaast hebben drie overlegpartners gereageerd op het ontwerp 
bestemmingsplan.

De ontvangen zienswijzen en reacties zijn gebundeld in de Nota van beantwoording behorende 
bij het bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatioe Boekhors. Tevens is de 
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beantwoording van deze zienswijzen en reacties op genomen in deze nota, die als Bijlage 1 bij 
dit bestemingsplan is gevoegd.
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Nota van beantwoording zienswijzen
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1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors heeft vanaf 13 december 

2018 zes weken ter inzage gelegen. Publicatie van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden op 12 

december 2018 in de Staatscourant en De Regiokrant. De reactietermijn eindigde op 23 januari 

2019. 

 

Deze nota van beantwoording zienswijzen geeft weer welke zienswijzen zijn ingediend, hoe deze 

door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en welke wijzingen ten opzichte van het 

ontwerp bestemmingsplan zijn aangebracht. 

 

Nb. Begin 2018 heeft er ook al een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Omdat er bij dat 

ontwerp bestemmingsplan een aantal onderzoeken ontbraken en in de oorspronkelijke publicatie 

van dat ontwerp bestemmingsplan een fout zat, is besloten de formele procedure over te doen en  

het ontwerp bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. Naar aanleiding van tegen dat 

ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen, de alsnog uitgevoerde onderzoeken en 

opmerkingen van de provincie is het huidige ontwerp bestemmingsplan op een aantal punten 

aangepast. Wanneer er in deze nota van beantwoording zienswijzen wordt verwezen naar het 

eerste ontwerp bestemmingsplan wordt dan ook gedoeld op het ontwerp bestemmingsplan 

Woningbouw Westerbroek tennisbaan, met identicifatienummer NL.IMRO.1952.bpwestennisbaan-

20on, dat vanaf 22 februari 2018 tot en met 5 april 2018 ter inzage heeft gelegen.  

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet 

gepubliceerd. In verband met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de zienswijzen daarom geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn gerubriceerd op nummer, 

zodat de nota geen NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van 

natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke reactie heeft ingediend, is een los 

overzicht indieners zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar 

gesteld. 

2. Zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend (zie 

onderstaand overzicht).  

 

 naam/organisatie adres 

1 Anoniem  

2 Anoniem  

3 Anoniem  

4 Anoniem  

5 Anoniem  

61 Jan Ligthartschool Postbus 530, 9600 AM  Hoogezand 

 

                                                 
1 Via haar brief van 4 februari 2019 heeft reclamant 6 (de Jan Ligthartschool) haar zienswijze 
weer ingetrokken. Op deze zienswijze zal verder dan ook niet worden ingegaan. 
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Alle zienswijzen zijn binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en daarmee 

ontvankelijk.  

 

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de zienswijze gegeven (de complete 

zienswijzen zijn opgenomen in bijlage 1). Onder B staat de gemeentelijke reactie hierop en –indien 

van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 

Zienswijze 1 

A1 In het plan moet opgenomen worden dat er een diepe sloot en struiken komen, 

 waardoor het huidige voetpad (‘olifantspaadje’) naar de Jan Ligthartschool niet meer  

 gebruikt kan worden. 

B1 Het gebied tussen de Jan Ligthartschol en de bestaande woningen aan de Boekhors heeft in 

het ontwerp bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’. Binnen deze bestemming is de 

aanleg van onder andere paden in principe toegestaan. In verband met de vereiste 

waterhuishoudkundige maatregelen (zoals de sloot) zal er geen voetpad aangelegd worden. 

Het gebruik van het openbaar gebied is echter niet verboden. 

C1 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A2 Reclamanten willen duidelijkheid over de diepte van de te realiseren wadi en over de op 

 de inrichtingsschets vermelde meetgegevens. 

B2 Op dit moment kan er nog geen duidelijkheid gegeven worden over de exacte diepte van de  

 te realiseren wadi. Voor de daadwerkelijke aanleg van de wadi zal de projectontwikkelaar,  

 in overleg met de gemeente en/of het waterschap, nog bepalen hoe deze exact uitgevoerd  

 wordt. 

De op de inrichtingsschets vermelde meetgegevens waren opgenomen voor het overleg met 

het waterschap over de te nemen waterhuishoudkundige maatregelen. Voor het 

bestemmingsplan zelf zijn deze gegevens niet relevant en zullen dan ook niet meer 

opgenomen worden op een aangepaste inrichtingsschets. 

C2 In de toelichting van het bestemmingsplan worden aangepaste inrichtingsschetsen 

opgenomen zonder meetgegevens. 

 

A3 Er zijn volgens reclamanten ook elders in Westerbroek mogelijkheden om 

landbouwgronden om te zetten naar woningbouw en er had dus niet gekozen hoeven  

worden om op deze locatie woningen te bouwen. Woningbouw op deze locatie gaat  

namelijk ten koste van het vrije wonen en uitzicht van reclamanten. 

B3 De mogelijkheid om woningen te realiseren op de voormalige tennisbaan is als wijzigings-

bevoegdheid al opgenomen in het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Op 

dat moment zijn alle belangen afgewogen en is de keus gemaakt om op de voormalige 

tennisbaan in de toekomst woningbouw toe te staan. Bij het ontwikkelen van de 

woningbouwplannen is gebleken dat op de voormalige tennisbaan onvoldoende ruimte  

was om het gewenste aantal woningen te kunnen realiseren. Daarom is er voor gekozen om 

ook direct ten oosten van de tennisbaan nog een extra gebied voor woningbouw te 

bestemmen. 

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat aan een geldend planologisch regime geen blijvende 

rechten kunnen worden ontleend. Er bestaat dan ook niet zoiets als recht op blijvend vrij 

uitzicht. In de huidige plannen is wel rekening gehouden met behoud van een deel van het 

vrije uitzicht. Tussen de bestaande percelen aan de Oudeweg en de nieuwe woningen blijft 
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nu een gebied open (bestemd voor een vijver en groenvoorzieningen), waar in een eerdere 

versie van de plannen nog wel sprake was van woningbouw. 

Binnen het bestaand stedelijk gebied van Westerbroek zijn er verder ook geen andere 

locaties geschikt voor woningbouw van deze omvang. Er zou dan gekozen moeten worden 

voor een locatie in het buitengebied van Westerbroek. Dit is echter strijdig met het 

provinciaal beleid om in het buitengebied in principe geen woningbouw toe te staan, zolang 

er binnen bestaande stedelijk gebied nog ruimte is voor woningbouw (nb. formeel ligt het 

huidige plangebied weliswaar ook in het provinciaal buitengebied, maar de provincie heeft 

aangegeven het plangebied te beschouwen als een inbreidingslocatie). 

C3 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A4 Welke garanties zijn er dat de oostelijke vijver (die op particulier grondgebied ligt) er 

altijd blijft, voldoende diep is en goed schoongemaakt wordt? 

B4 Er ligt een overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de eigenaar van het perceel 

waar de oostelijke vijver gepland is. Hiermee is privaatrechtelijk vastgelegd dat de vijver 

er komt (en moet blijven) en moet worden onderhouden. In het ontwerp bestemmingsplan 

is dit echter niet planologisch geborgd. Om de aanleg en instandhouding van de vijver 

alsnog te borgen wordt in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting 

opgenomen. 

C4 Aan de regels wordt als artikel 6.3.2 de volgende voorwaardelijke verplichting toegevoegd: 

 “Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder 

geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken dat met dit plan mogelijk wordt 

gemaakt zonder aanleg en instandhouding van een waterberging, zoals opgenomen in de bij 

deze regels behorende Bijlage 1 Waterbergingscompensatie”. 

 

A5 Reclamanten willen geen grote onnatuurlijke erfafscheidingen bij de te bouwen woningen. 

B5 De gemeente regelt in haar bestemmingsplannen in principe niet van welk materiaal een 

erfafscheiding wel of niet mag zijn. Dat is ook in lijn met één van de uitgangspunten van 

‘Het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen’ dat de gemeente géén 

overbodige regels wil. In specifieke gevallen kan van deze lijn afgeweken worden, maar 

daar is in dit geval geen aanleiding toe. 

Erfafscheidingen zijn in de meeste gevallen ook vergunningsvrij. Hierdoor kan een 

gemeente daar vooraf geen eisen aan stellen. Slechts achteraf kan opgetreden worden 

wanneer een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. In 

die gevallen dat er wel een vergunning nodig is voor een erfafscheiding, wordt vooraf 

getoetst aan de welstandscriteria. Op dit moment gelden de welstandscriteria uit de 

welstandsnota van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hierin zijn onder 

andere criteria opgenomen ten aanzien van materiaalgebruik. 

C5 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Zienswijze 2 

A1 Reclamanten zouden graag zien dat de geplande sloot en wadi voor de opvang van  

 regenwater worden uitgebreid tot een permanent met water gevulde brede sloot/vijver  

 direct achter hun perceel. 

B1 Het doel van de aanleg van de wadi en sloot is om voor extra waterbergingscapaciteit te  

 zorgen in geval van extreme neerslag. Met name de wadi zal dan ook alleen bij langdurige  
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of extreme regenval water bevatten. Omdat de aanleg van een permanent met water 

gevulde brede sloot/vijver niet noodzakelijk is voor de waterhuishouding, maar wel tot  

 extra kosten leidt, zal niet aan de wens van reclamanten tegemoet gekomen worden. 

C1 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A2 Het ‘bruggetje’ op het voormalige tennisbaanterrein wordt door omwonenden veel  

 gebruikt om het naastgelegen natuur- en bosgebied te bereiken. Reclamanten zouden  

 graag zien dat het natuur- en bosgebied op deze wijze bereikbaar blijft. 

B2 Het natuur- en bosgebied zal na het bouwen van de woningen niet meer bereikbaar zijn  

 voor omwonenden via het huidige ‘bruggetje’. Deze ligt namelijk op een plek die na de  

 verkoop van de kavels particulier terrein is. Het natuur- en bosgebied zal wel bereikbaar  

blijven via de Pastorielaan vanuit het noorden. Het bestaande pad dat ten zuiden van de 

nieuwe woonwijk loopt, zal door middel van een bruggetje voor voetgangers verbonden 

worden met de nieuwe Boekhors. Via dat pad is het natuur- en  bosgebied ook vanuit het 

zuidwesten te bereiken. 

C2 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Zienswijze 3 

A1 Door de projectontwikkelaar was aan reclamant toegezegd dat de Jan Ligthartschool 

via het huidige voetpad bereikbaar zou blijven vanaf de Boekhors. In het nu ter inzage  

liggende ontwerp bestemmingsplan is het voetpad echter komen te vervallen. 

B1 Het gebied tussen de Jan Ligthartschol en de bestaande woningen aan de Boekhors heeft in  

 het ontwerp bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’. Binnen deze bestemming is de  

 aanleg van onder andere paden in principe toegestaan. In verband met de vereiste  

 waterhuishoudkundige maatregelen (zoals de sloot) zal er geen voetpad aangelegd worden.  

 Het gebruik van het openbaar gebied is echter niet verboden. 

Het klopt dat in de eerste schetsen van het woningbouwplan nog wel een voetpad was 

ingetekend tussen de Boekhors en de Jan Ligthartschool. Omdat pas in een later stadium 

duidelijk is geworden welke waterhuishoudkundige maatregelen getroffen moeten worden, 

is het eerdere idee om het voetpad te behouden alsnog komen te vervallen. Dat er sprake 

zou zijn van een toezegging door de projectontwikkelaar aan reclamant om het bestaande 

voetpad te behouden, wordt door de projectontwikkelaar ontkent. Reclamant heeft 

daarnaast niet aangetoond dat die toezegging daadwerkelijk is gedaan. 

C1 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A2 Door het vervallen van het huidige voetpad kunnen schoolkinderen uit de Boekhors alleen  

 nog via de Boekhors en Oudeweg naar de Jan Ligthartschool. Dit zal onveilige situaties  

 opleveren, omdat er in de Boekhors nauwelijks ruimte is voor voetgangers en langs de  

 Oudeweg géén stoep en/of fietspad ligt. 

B2 De huidige Boekhors heeft aan één kant van de straat een voetpad. Hier kan tot aan de 

Oudeweg gebruik van gemaakt worden. Aan de Oudeweg is in het gebied rondom de Jan 

Ligthartschool en het dorpshuis inderdaad géén apart voetpad en/of fietspad. Er is in het 

verleden voor gekozen om dit hele gebied in te richten als gemixte zone (30 km-gebied, 

klinkers en geen scheiding tussen weggebruikers en voetgangers). Daarbij wordt de 

Oudeweg in principe alleen gebruikt door bestemmingsverkeer (mensen die in Westerbroek 

zelf moeten zijn) en niet als doorgaande verkeersroute. 
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Ook in de rest van Westerbroek zijn op veel plekken geen aparte voetpaden en/of 

fietspaden aanwezig (zoals onder andere langs de gehele Meesterslaan en de rest van de 

Oudeweg). Voor de overige inwoners van Westerbroek is dan ook al langer sprake van een 

situatie waarbij voetgangers gebruik moeten maken van de weg. Er zijn bij de gemeente en 

de dorpsvereniging geen signalen bekend dat dit tot verkeersonveilige situaties leidt. 

C2 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A3 De aanleg van extra waterpartijen direct achter de Jan Ligthartschool zal voor onveilige  

 situaties zorgen voor spelende (school)kinderen. 

B3 In het gebied tussen de Jan Ligthartschool en de bestaande woningen aan de Boekhors 

wordt een wadi gerealiseerd en wordt de aanwezige sloot verbreed en verder 

doorgetrokken. 

Een wadi is een wat lager gelegen gebied bedoeld om alleen bij langdurige en/of extreme 

regenval, tijdelijk hemelwater op te vangen. Daarna kan het water langzaam infiltreren in 

de bodem of afgevoerd worden naar de sloot. Er zal dan ook het overgrote deel van de tijd 

geen sprake van zijn dat de wadi met water gevuld is. Daarnaast is het schoolplein door 

middel van een hek afgescheiden van het gebied waar de wadi gerealiseerd wordt en de 

sloot verbreed. Er zal dan ook geen sprake zijn van extra onveilige situaties door de aanleg 

van de wadi en de verbreding van de sloot. 

C3 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A4 Reclamant is van mening dat er in het eerste ontwerp bestemmingsplan al voldoende 

waterbergingscapaciteit was opgenomen en dat nu alleen tegemoet gekomen wordt aan de 

wensen van andere omwonenden. 

B4 Eén van de redenen dat er voor de tweede keer een ontwerp bestemmingsplan ter inzage is 

gelegd, is dat ten tijde van het eerste ontwerp bestemmingsplan er nog geen afstemming 

had plaatsgevonden met het waterschap over de woningbouwplannen. Die afstemming 

heeft alsnog plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de in het eerste ontwerp 

bestemmingsplan opgenomen waterbergingscapaciteit onvoldoende was om de toename 

van het verhard oppervlak te compenseren. Om aan de eisen van het waterschap te 

voldoen moet daarom extra waterberging worden gerealiseerd. Er is dan ook geen sprake 

van dat de extra waterberging in het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen om tegemoet 

te komen aan wensen van bepaalde omwonenden. 

C4 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A5 Reclamant wil dat tussen zijn perceel en de nieuwe woningen opgaande beplanting 

(leilinden) komt om inkijk te voorkomen. Deze leilinden moeten in overleg met reclamant 

geplaatst worden ten zuiden van de sloot en niet, zoals nu aangegeven op de inrichtings-

schets, ten noorden van de sloot. Dit was eerder ook door de projectontwikkelaar en de 

dorpsvereniging toegezegd. 

B5 De in de toelichting opgenomen inrichtingsschets geeft een beeld van welke inrichting van 

de woonwijk de projectontwikkelaar en dorpsvereniging ongeveer voor ogen hebben. Daar 

kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

Aan de wens van reclamant dat ten zuiden van de sloot in de groenstrook leilinden worden 

geplant om inkijk te voorkomen kan niet worden voldaan. Deze groenstrook is nodig voor 

het onderhoud van het groen en de sloot en zal dus vrijgehouden moeten worden.  

Dat er sprake zou zijn van een toezegging door de projectontwikkelaar en dorpsvereniging 

aan reclamant om leilinden te plaatsen ten zuiden van de sloot, wordt door de 
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projectontwikkelaar en dorpsvereniging ontkent. Reclamant heeft daarnaast niet 

aangetoond dat die toezegging daadwerkelijk is gedaan. Reclamant heeft uiteraard de 

mogelijkheid om op eigen perceel leilinden of andere beplanting te plaatsen om mogelijke 

inkijk tegen te gaan. 

Om geen onterechte verwachting te wekken worden de op de inrichtingsschets ingetekende 

bomen ten noorden van de sloot verwijderd. Ook wordt in paragraaf 2.2 van de toelichting 

de tekst enigszins aangepast om te verduidelijken dat de inrichtingsschets een mogelijke 

invulling van het plangebied weergeeft, maar dat (binnen de regels van het 

bestemmingsplan) uiteindelijk ook een andere invulling mogelijk is. 

C5 In de toelichting van het bestemmingsplan worden aangepaste inrichtingsschetsen 

opgenomen. In paragraaf 2.2 van de toelichting wordt de tekst aangepast om de status van  

een inrichtingsschets in de toelichting te verduidelijken. 

 

A6 Reclamant is van mening dat er te weinig parkeerplekken binnen het plangebied komen 

omdat er geen rekenschap wordt gehouden met parkeerplekken voor bezoekers. Hierdoor 

zullen er parkeerproblemen ontstaan in de huidige Boekhors. 

B6 Om te bepalen hoeveel parkeerplekken nodig zijn voor het woningbouwplan wordt gebruik 

gemaakt van de kengetallen van CROW. Het CROW is een landelijk erkend kennisplatform 

voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 

 In de kengetallen van CROW wordt onderscheid gemaakt naar type woning (vrijstaand tot 

appartement), type woonwijk (wel of niet stedelijk) en ligging van de woonwijk (van 

centrum tot buitengebied). In tegenstelling tot wat reclamant aangeeft, worden in deze 

kengetallen ook de behoefte aan parkeergelegenheid voor bezoekers meegerekend. Op 

basis van deze kengetallen zijn er tussen de 20 en 29 parkeerplekken nodig voor bewoners 

én bezoekers bij de bouw van 12 woningen. In het plangebied zullen 23 parkeerplekken 

worden gerealiseerd (2 op eigen erf per vrijstaande woning, 1 op eigen erf bij de overige 

woningen en 9 in het openbaar gebied). Op basis hiervan kan dan ook geconcludeerd 

worden dat er voldoende parkeerplekken in het plangebied komen. Mocht in de toekomst 

blijken dat dit toch nog onvoldoende is, biedt het bestemmingsplan ook nog de 

mogelijkheid om in het openbaar gebied bij de verkeerslus nog een aantal extra 

parkeerplekken te creëren. 

 Nb. Na het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan heeft CROW 

geactualiseerde kengetallen gepubliceerd. Deze wijken echter (voor de situatie in het 

plangebied) niet af van de in het ontwerp bestemmingsplan gehanteerde kengetallen.  

 Daarnaast is in de regels van het bestemmingsplan opgenomen dat bedrijven en beroepen 

aan huis alleen zijn toegestaan wanneer in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf kan 

worden voorzien. Hiermee is geborgd dat ook eventuele bedrijven of beroepen aan huis 

geen parkeeroverlast mogen veroorzaken. 

C6 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A7 De parkeerplekken op het groen van de verkeerslus moeten verhard worden omdat dit 

anders bij nat weer een grote blubberpoel wordt, waardoor ze niet meer gebruikt kunnen  

worden als parkeerplekken. 

B7 In een bestemmingsplan wordt niet vastgelegd van welk materiaal een parkeerplek  

 wel of niet mag zijn. Wel zijn met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt over de  

inrichting van het plangebied. Op welke wijze de parkeerplekken precies worden 

uitgevoerd, wordt pas in de uitvoeringsfase definitief bepaald. Het uitgangspunt daarbij is 
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wel dat de openbare parkeerplekken verhard of half verhard (grasbetontegels) uitgevoerd 

worden. 

C7 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A8 De huidige Boekhors is te smal voor het extra verkeer dat van en naar de nieuwe woningen 

zal rijden en de gemeente gaat uit van verkeerde aannames ten aanzien van de 

daadwerkelijke breedte van de Boekhors. 

B8 In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is op basis van kadastrale gegevens en  

 luchtfoto’s aangegeven dat de huidige Boekhors maximaal 4,70 meter breed is en  

 dat daarnaast een goot ligt van 0,50 meter, die ook tot de weg gerekend mag worden.  

Volgens reclamant zijn dat verkeerde aannames en is de breedte van het wegdek zelf 

slechts 4,40 meter en is reclamant van mening dat de goot van 0,50 meter breed niet 

geheel meegerekend zou mogen worden. 

Uit metingen ter plekke is gebleken dat de breedte van het wegdek inderdaad iets smaller 

is dan eerder aangenomen. De breedte van het wegdek varieert tussen de circa 4,45 meter 

en 4,60 meter. Deze variatie wordt veroorzaakt doordat op een aantal plekken heggen op 

de erfgrens iets over de weg heenkomen. De breedte van de goot komt met circa 0,50 

meter wel overeen met de eerdere aanname. 

Er zijn geen wettelijke verplichte normen voor de inrichting en minimale breedte van 

wegen, maar CROW heeft in het ASVV (Aanbevelingen Stedelijk Verkeer Voorzieningen) hier 

wel aanbevelingen voor gedaan. Voor een  erftoegangsweg voor gemengd 

tweerichtingsverkeer, zoals de Boekhors is, wordt een totale minimale wegbreedte 

(inclusief goot) van 4,60 tot 4,80 meter aanbevolen. Uitgaande van de daadwerkelijk 

gemeten minimale breedte van het wegdek van circa 4,45 meter en de breedte van de goot 

van circa 0,50 cm, voldoet de huidige Boekhors met een totale minimale breedte van 4,95 

meter aan de aanbevelingen uit het ASVV.  

C8 In paragraaf 4.9 van de toelichting worden de vermelde breedtes van de huidige Boekhors 

aangepast aan de gemeten waarden. 

  

A9 Er is ten onrechte niet gekozen voor een zuidelijke ontsluiting van de nieuwe woonwijk. 

B9 In het ‘Stedebouwkundig plan Oudeweg’ uit 1996 is voor de bestaande woonwijk Boekhors 

als uitgangspunt gehanteerd dat de woonwijk uitsluitend aan de noordzijde ontsloten zou 

worden op de Oudeweg. Voor de ontwikkeling van het nieuwe woonwijkje is vastgehouden 

aan dat uitgangspunt. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt (gezien het verwachte aantal extra 

verkeersbewegingen van op piekuren circa 9 voertuigbewegingen per uur) is er namelijk 

geen noodzaak voor een extra ontsluiting. 

C9 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A10 Door het verbreden van sloten en het aanleggen van wadi’s zal het onderhoud van het 

groen verder bemoeilijkt worden en achteruit gaan. 

B10 Bij het ontwikkelen van de plannen is rekening gehouden met het noodzakelijke onderhoud 

van het groen. In het plan is hiervoor dan ook ruimte gereserveerd. De voorgenomen 

inrichting van het plangebied zal dan ook niet tot een achteruitgang van het 

groenonderhoud leiden. 

C10 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 
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A11 Omwonenden zijn nauwelijks betrokken bij de planvorming. De dorpsvereniging heeft 

slechts met een aantal omwonenden gesproken over de plannen en hun bezwaren en is 

partijdig. 

B11 Het initiatief voor het ontwikkelen van het bouwplan komt in eerste instantie van de 

Dorpsvereniging Westerbroek. Op basis van een voorlopige inrichting van het gebied is 

tijdens de algemene ledenvergadering in juli 2013 door een overgrote meerderheid (circa 

98% van 166 stemmers) ingestemd met het voornemen om woningbouw te realiseren op de 

voormalige tennisbaanlocatie. Hieruit blijkt dat er ruim draagvlak is voor de bouw van 

woningen op deze locatie.  

De dorpsvereniging en de projectontwikkelaar hebben daarna meerdere malen gesprekken 

gevoerd met individuele omwonenden (onder andere najaar 2013, voorjaar 2014, eind 

2016/2017 en zomer 2018), bijeenkomsten georganiseerd voor alle omwonenden (onder 

andere najaar 2013 en zomer 2017) en het dorp vanaf 2014 op de hoogte gehouden van de 

voortgang in het Aalmansneis (dorpsblad). In gesprekken met de omwonenden die bezwaren 

hadden tegen het woningbouwplan, is geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan hun wensen en bezwaren. Omdat er sprake was van tegenstrijdige wensen kon echter 

niet aan alle wensen tegemoet gekomen worden. Daarbij is echter geen sprake geweest van 

partijdigheid. 

C11 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A12 De projectontwikkelaar en dorpsvereniging verrijken zich financieel met dit  

 nieuwbouwplan, maar willen niet investeren in aanpassingen in de veiligheid van bewoners  

 en kinderen. Zo wil de dorpsvereniging niet investeren in aanpassingen om de  

 verkeersveiligheid van de bestaande Boekhors te waarborgen. 

B12 De dorpsvereniging verrijkt zichzelf niet financieel met dit woningbouwplan. Alle winst die 

het woningbouwplan de dorpsvereniging oplevert, zal ten goede komen aan het dorp 

Westerbroek. 

In tegenstelling tot wat reclamant stelt, wordt er binnen het nieuwe woonwijkje wel 

geïnvesteerd in maatregelen die ook de verkeersveiligheid van de huidige Boekhors ten 

goede komen. Door de aanleg van een verkeerslus krijgt (vracht)verkeer de mogelijkheid 

om te keren in plaats van achteruit de huidige Boekhors in of uit te moeten rijden. 

Daarnaast heeft de dorpsvereniging toegezegd om te onderzoeken of het ‘pleintje’ bij de 

splitsing in de huidige Boekhors eventueel anders ingericht moet worden. Wanneer uit dat 

onderzoek blijkt dat een andere inrichting van dat gebied noodzakelijk is, zal de 

dorpsvereniging hierin investeren. 

C12 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A13 De gemeente is nalatig geweest in het nakomen van haar afspraken. In april 2018 is in een 

overleg met omwonenden afgesproken dat de gemeente zou terugkomen op de verkeers- 

en parkeersituatie. Dit is niet gebeurd. 

B13 Naar aanleiding van het overleg met omwonenden is de verkeers- en parkeersituatie in het  

plangebied en de huidige Boekhors nogmaals beoordeeld. De resultaten daarvan zijn 

verwerkt in het huidige ontwerp bestemmingsplan. Zowel in paragraaf 4.9 van de 

toelichting van het ontwerp bestemmingsplan, als in de bij het ontwerp bestemmingsplan 

gevoegde ‘nota van beantwoording zienswijzen’, is ruimschoots aandacht besteed aan de 

verkeers- en parkeersituatie. De ‘nota van beantwoording zienswijzen’ is voorafgaand aan 

het ter inzage leggen van het huidige ontwerp bestemmingsplan aan alle reclamanten 
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toegestuurd. Daarnaast hebben alle overige omwonenden ook kennis kunnen nemen van het 

ontwerp bestemmingsplan tijdens de terinzageleggingsperiode. 

C13 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A14 De gemeente weigert te investeren in aanpassingen om de verkeersveiligheid van de  

 bestaande Boekhors te waarborgen. Gezien de toename van de verkeersintensiteit vindt  

 reclamant dat wel noodzakelijk. 

B14 Op basis van de kengetallen van CROW is berekend dat de nieuwe woningen op 

piekmomenten zullen zorgen voor circa 9 extra voertuigbewegingen per uur. Voor een 

rustige woonwijk is dat een acceptabel aantal en zijn aanvullende maatregelen aan de 

huidige Boekhors in principe niet nodig.  

In tegenstelling tot wat reclamant stelt, wordt er binnen het nieuwe woonwijkje wel 

geïnvesteerd in maatregelen die ook de verkeersveiligheid van de huidige Boekhors ten 

goede komen. Door de aanleg van een verkeerslus krijgt (vracht)verkeer de mogelijkheid 

om te keren in plaats van achteruit de huidige Boekhors in of uit te moeten rijden. 

C14 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A15 De bouw van de nieuwe woningen en daarmee het verdwijnen van vrij uitzicht, overlast 

van verkeer en inkijk vanuit de nieuwe woningen in de tuin van reclamant zal resulteren in 

een forse waardevermindering van zijn woning. 

B15 Uit vaste jurisprudentie blijkt dat aan een geldend planologisch regime geen blijvende 

rechten kunnen worden ontleend. Er bestaat dan ook niet zoiets als recht op blijvend vrij 

uitzicht. 

Eventuele waardevermindering van het eigendom van omwonenden door een nieuw 

bestemmingsplan wordt niet afgewogen in een bestemmingsplanprocedure. Hiervoor geldt 

een aparte planschadeprocedure. In een planschadeprocedure wordt door een 

onafhankelijke adviseur bepaald of er recht is op een planschadevergoeding. Wanneer 

reclamant denkt planschade te ondervinden door het bestemmingsplan Westerbroek, 

tennisbaanlocatie Broekhors, kan reclamant na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan een verzoek tot planschadevergoeding indienen. 

C15 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A16 Er is nog steeds geen definitief plan waarop gedetailleerde afmetingen te zien zijn. 

B16 Een bestemmingsplan geeft slechts de kaders voor het gebruik en de 

bebouwingsmogelijkheden (locatie hoofdgebouw, maximale oppervlakte, maximale hoogte, 

maximaal aantal woningen, etc.) binnen een plangebied. Voordat er daadwerkelijk 

woningen gebouwd mogen worden, zal (na inwerkingtreding van het bestemmingsplan) nog 

een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend moeten worden. Pas bij de aanvraag 

van deze omgevingsvergunning moeten detailtekeningen van de woningen met de exacte 

maten, plattegronden, gevelaanzichten, etc. ingediend worden. Tegen deze 

omgevingsvergunning staat weer bezwaar en beroep open. 

C16 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Zienswijze 4 

A1 Op een aantal inrichtingsschetsen in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan zijn  

 wadi’s en (schouw)sloten ingetekend. Deze komen echter niet terug op de verbeelding. 
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B1 De wadi’s en sloten waar reclamanten naar verwijzen vallen binnen de bestemming 

‘Groen’. Binnen deze bestemming is de aanleg van vijvers, water en waterberging 

toegestaan. De wadi’s en sloten hoeven dan ook niet speciaal aangeduid te worden op de 

verbeelding of een aparte bestemming te krijgen. 

In de westelijke hoek van het plangebied is in het ontwerp bestemmingsplan één sloot wel 

als ‘Water’ bestemd. Voor de eenduidigheid van het bestemmingsplan zal de bestemming 

van deze sloot ook worden gewijzigd in ‘Groen’. Dan blijft alleen de bestemming ‘Water’ 

over voor de vijver in het oosten van het plangebied. Daarmee wordt ook aangesloten bij 

de bestemmingen zoals die van toepassing zijn op de bestaande woonwijk aan de Boekhors 

(waar wadi’s en sloten ook geen aparte bestemming hebben, maar mogelijk worden 

gemaakt binnen andere bestemmingen, zoals ‘Natuur’ en ‘Verkeer’). 

C1 Op de verbeelding wordt de bestemming ‘Water’ aan de westelijk rand van het plangebied 

gewijzigd in de bestemming ‘Groen’. 

 

A2 Het is niet duidelijk hoe (en door wie) in de toekomst de waterpartijen en sloten worden  

 schoongehouden om een goede doorstroming van het water te waarborgen. Daarnaast is 

op de inrichtingsschetsen geen ruimte ingetekend voor een ‘maai-/schouwpad om dit  

onderhoud uit te kunnen voeren. 

B2 Alle openbare ruimte zal na realisatie worden overgedragen aan de gemeente. Hierna is de  

 gemeente verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van de openbare  

 ruimte, waaronder de waterpartijen en sloten. 

De in de toelichting opgenomen inrichtingsschets geeft een beeld van welke inrichting van 

de woonwijk de projectontwikkelaar en dorpsvereniging voor ogen hebben. Daar kunnen 

echter geen rechten aan worden ontleend. Bij het ontwikkelen van de plannen is wel 

rekening gehouden met het noodzakelijke onderhoud van het groen en het water. In het 

plan is hiervoor dan ook ruimte aanwezig. 

C2 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A3 Het is van groot belang om (langdurig) stilstaand water te voorkomen, zoals ook het

 waterschap in haar advies ook aangeeft. 

B3 Reclamanten verwijzen naar een algemeen advies dat het waterschap altijd opneemt  

 in haar wateradvies. Het waterschap heeft ingestemd met de specifiek voor dit gebied  

 voorgestelde waterhuishoudkundige maatregelen. Daarmee mag er vanuit worden gegaan  

 dat er onder normale omstandigheden geen sprake zal zijn van (langdurig) stilstaand water. 

C3 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A4 De sloten en waterpartijen moeten dermate diep zijn dat er voldoende water in staat en  

 dat het peil voldoet aan het streefpeil van het waterschap. Reclamanten zijn van  

 mening  dat door het aanleggen van een stuw hier onvoldoende aan voldaan kan worden en  

 dat de waterhuishouding op hun perceel daardoor verstoord gaat worden. 

B4 De waterhuishoudkundige maatregelen en mogelijke consequenties voor omliggende 

percelen zijn meerdere keren besproken met het waterschap. Het waterschap heeft daarbij 

aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde maatregelen. In haar reactie op het 

ontwerp bestemmingsplan (zie bijlage 2) heeft het waterschap nogmaals aangegeven dat 

de droogleging van het plangebied en de omliggende terreinen in extreme situaties 

voldoende gewaarborgd is. 

C4 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 
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A5 Reclamanten vragen zich af of de ingetekende wadi in het gebied tussen de Jan 

Ligthartschool en de woningen aan de Boekhors er daadwerkelijk komt en of deze een 

overstort (stuw) krijgt. Op de inrichtingsschets is geen stuw aangegeven. 

B5 De wadi zal worden aangelegd om te voldoen aan de eisen die het waterschap stelt ten 

aanzien van voldoende waterberging. Vanuit waterhuishoudkundig oogpunt is het 

aanbrengen van een stuw in deze wadi niet noodzakelijk. 

C5 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A6 Reclamanten gaan er vanuit dat er geen ruimte is voor een voetpad tussen de Boekhors en 

de Jan Ligthartschool. 

B6 Het gebied tussen de Jan Ligthartschol en de bestaande woningen aan de Boekhors heeft in 

het ontwerp bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’. Binnen deze bestemming is de 

aanleg van onder andere paden in principe toegestaan. In verband met de vereiste 

waterhuishoudkundige maatregelen (zoals de sloot) zal er geen voetpad aangelegd worden. 

Het gebruik van het openbaar gebied is echter niet verboden. 

C6 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A7 Reclamanten vragen zich af of, gezien de te verwachten klimatologische veranderingen, de 

waterafvoerbuis voldoende capaciteit heeft om het overtollig water te verwerken richting 

het hoofdwatersysteem. 

B7 De waterhuishoudkundige maatregelen zijn meerdere keren besproken met het waterschap. 

Het waterschap heeft daarbij aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde 

maatregelen. In haar reactie op het ontwerp bestemmingsplan (zie bijlage 2) heeft het 

waterschap nogmaals aangegeven dat de droogleging van het plangebied en de omliggende 

terreinen in extreme situaties voldoende gewaarborgd is. Er mag dan ook vanuit worden 

gegaan dat de waterafvoerbuis voldoende capaciteit heeft om het overtollig water af te 

kunnen voeren. 

C7 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A8 Reclamanten missen als bijlagen bij het bestemmingsplan de anterieure overeenkomst en 

planschadeverhaalsovereenkomst die gesloten zijn met de projectontwikkelaar. 

B8 Een anterieure overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst zijn privaatrechtelijke 

overeenkomsten die gesloten worden tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en 

horen daarom niet thuis in een (openbaar) bestemmingsplan. 

C8 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A9 In het archeologisch bureau- en veldonderzoek en het verkennend bodemonderzoek wordt 

gesproken over het Vonderpad in plaats van de Oudeweg. Reclamanten vragen zich dan ook 

af of deze onderzoeken wel betrekking hebben op de nieuwbouwlocatie. 

B9 Dat de onderzoeksbureaus de naam Vonderpad hebben gebruikt in plaats van Oudeweg, is 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat op sommige topografische kaarten ten onrechte is 

aangegeven dat het Vonderpad doorloopt tot aan de Jan Ligthartschool. In de drie 

genoemde rapporten zijn echter kaartjes opgenomen van de exacte onderzoeksgebieden. 

Daarop is te zien dat alle drie de onderzoeken betrekking hebben op de nieuwbouwlocatie. 

C9 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A10 In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan wordt in paragraaf 2.2 gesproken over 

de aanplant van een haag op de erfgrens. In de regels is hier echter niets van terug te 
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vinden. Reclamanten vragen zich af hoe hard dit punt is en willen bij de nieuwe woningen 

geen schuttingen als erfafscheiding. 

B10 In de toelichting is op de inrichtingsschets aangegeven welke inrichting van de woonwijk de 

projectontwikkelaar en dorpsvereniging ongeveer voor ogen hebben. Dit is echter geen 

harde garantie in een bestemmingsplan. In paragraaf 2.2 van de toelichting zal de tekst 

enigszins aangepast worden om te verduidelijken dat de inrichtingsschets een mogelijke 

invulling van het plangebied weergeeft, maar dat (binnen de regels van het 

bestemmingsplan) uiteindelijk ook een andere invulling mogelijk is. 

De gemeente regelt in haar bestemmingsplannen in principe niet wat voor soort 

erfafscheiding geplaatst mag of moet worden. Dat is ook in lijn met één van de 

uitgangspunten van ‘Het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen’ dat de 

gemeente géén overbodige regels wil. In specifieke gevallen kan van deze lijn afgeweken 

worden, maar daar is in dit geval geen aanleiding toe.  

Erfafscheidingen zijn in de meeste gevallen vergunningsvrij. Hierdoor kan een gemeente 

daar vooraf geen eisen aan stellen. Slechts achteraf kan opgetreden worden wanneer een 

bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. In die gevallen dat 

er wel een vergunning nodig is voor een erfafscheiding, wordt vooraf getoetst aan de 

welstandscriteria. Op dit moment gelden de welstandscriteria uit de welstandsnota van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hierin zijn onder andere criteria opgenomen 

ten aanzien van materiaalgebruik. 

C10 In paragraaf 2.2 van de toelichting wordt de tekst aangepast om de status van  

een inrichtingsschets in de toelichting te verduidelijken. 

 

A11 Reclamanten vragen zich af welk punt bedoeld wordt met ‘referentie maatvoering P;0.0’ 

en hoe zich dat verhoudt tot het NAP. 

B11 De op de inrichtingsschets vermelde meetgegevens waren opgenomen voor het overleg met 

het waterschap over de te nemen waterhuishoudkundige maatregelen. Voor het 

bestemmingsplan zelf zijn deze gegevens niet relevant en zullen dan ook niet meer 

opgenomen worden op een aangepaste inrichtingsschets. 

C11 In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een aangepaste inrichtingsschets  

 opgenomen zonder meetgegevens. 

 

A12 Reclamanten missen in de natuurrapporten aandacht voor vervelende vliegjes die in het 

voorjaar en vroege zomer veel aanwezig zijn rondom het petgat. 

B12 Dat er ten westen van het plangebied rondom het petgat, in het voorjaar en vroege zomer 

vliegjes te vinden zijn, staat los van de ontwikkeling die nu mogelijk wordt gemaakt met 

het ontwerp bestemmingsplan. Hier is dan ook geen onderzoek naar gedaan. 

C12 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A13 Reclamanten vinden dat er in het plan meer aandacht is voor het welzijn van dieren en 

planten dan voor het welzijn van de mens. 

B13 Bij een nieuwe ontwikkeling moet beoordeeld worden wat de invloed van het plan is op zijn 

omgeving. Eén onderdeel daarvan is de invloed van het plan op (beschermde) dieren en 

planten. Dit heeft geresulteerd in het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde 

dier- en plantensoorten en de invloed van de ontwikkeling hierop. Er zijn echter ook vele 

aspecten beoordeeld die betrekking hebben op het welzijn van de mens. Zo is gekeken naar 

de bodem (levert het gebruik van de grond voor bewoning geen verhoogd risico voor de 

volksgezondheid?), externe veiligheid (zijn er in de directe omgeving van het plangebied 
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risicobronnen, waarbij er een kans is op ongevallen waardoor slachtoffers in het plangebied 

vallen?), geluid (veroorzaken geluidsbronnen in de omgeving of in het plangebied te veel 

geluid?) en milieuhinder (veroorzaken omliggende bedrijven milieuhinder voor de bewoners 

van de nieuwe woningen of veroorzaken de nieuwe ontwikkeling milieuhinder voor 

omwonenden?). De suggestie dat er meer aandacht is voor het welzijn van dieren dan 

mensen, delen wij dan ook niet. 

C13 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 
 

Zienswijze 5 

A1 Reclamanten zijn van mening dat de gemeente de inspraak geprivatiseerd heeft naar de 

dorpsvereniging en dat het woningbouwplan waar de algemene ledenvergadering over  

heeft gestemd in 2013 een ander plan was dan het woningbouwplan dat nu mogelijk wordt 

gemaakt met het ontwerp bestemmingsplan. 

B1 Omdat het woningbouwplan een initiatief is van de dorpsvereniging, heeft de gemeente er 

voor gekozen om de dorpsvereniging ook het voortouw te laten nemen bij het informeren 

en betrekken van bewoners bij de nieuwbouwplannen. Dit is in lijn met één van de 

uitgangspunten uit ‘Het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen’, om inwoners 

en belangenorganisaties meer ruimte te geven om zelf invulling te geven aan eigen 

initiatieven en daarvoor verantwoording te nemen. 

Dat heeft geresulteerd in een eerste ontwerp dat gepresenteerd is tijdens de algemene 

ledenvergadering in juli 2013. Dit eerste ontwerp betrof een inrichtingsschets van hoe het 

gebied ingevuld zou kunnen worden, maar betrof geen definitief ontwerp. Op basis hiervan 

heeft een overgrote meerderheid ingestemd met het voornemen om woningbouw te 

realiseren op de voormalige tennisbaanlocatie. Het nieuwbouwplan dat nu mogelijk wordt 

gemaakt wijkt op een aantal punten inderdaad af van de oorspronkelijk gepresenteerde 

inrichtingsschets. De aanpassingen zijn onder andere het gevolg van: 

 - eisen van het waterschap voor een bepaalde hoeveelheid waterberging; 

- maatregelen om wateroverlast op omliggende percelen te voorkomen; 

 - het minimaliseren van de kans op planschade; 

 - compromissen om aan tegenstrijdige wensen van omwonenden tegemoet te kunnen 

komen. 

C1 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A2 Een belangrijk kenmerk van het bouwplan waar de algemene ledenvergadering mee heeft 

ingestemd, was dat de dorpsvereniging de grond zelf aan de kopers zou verkopen. 

Ondertussen is de grond echter verkocht aan de projectontwikkelaar. 

B2 De dorpsvereniging had inderdaad het voornemen om het plan zelf te ontwikkelen en de  

 kavels zelf te verkopen. Hierdoor zou de dorpsvereniging zoveel mogelijk invloed  

 hebben op het nieuwbouwplan. Omdat het bestuur van de dorpsvereniging hiermee echter 

 teveel financieel risico zou lopen, heeft zij er uiteindelijk voor gekozen om een  

 projectontwikkelaar het plan verder te laten ontwikkelen. Voor de verdere uitwerking  

 en  ontwikkeling van het woningbouwplan maakt het geen verschil of de gronden op dit  

 moment in eigendom zijn van de dorpsvereniging of de projectontwikkelaar (hierover zijn  

 afspraken gemaakt tussen de projectontwikkelaar en dorpsvereniging). 

C2 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 
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A3 De sinds de algemene ledenvergadering aangepaste plannen heeft de dorpsvereniging niet

 gedeeld met haar leden en andere omwonenden. Hierdoor hebben reclamanten pas bij het 

ter inzage leggen van het eerste ontwerp bestemmingsplan (in februari 2018) en het 

huidige ontwerp bestemmingsplan (dat nu ter inzage heeft gelegen) kennis kunnen  

 nemen van de veranderingen. 

B3 In de algemene ledenvergadering is ingestemd met het voornemen om op de voormalige  

tennisbaanlocatie woningbouw te realiseren. De daarbij gepresenteerde inrichtingsschets 

betrof echter nog geen definitief plan. In de tussentijd is het plan verder ontwikkeld en 

zijn er een aantal aanpassingen ten opzichte van het eerste ontwerp doorgevoerd. Dat de 

dorpsvereniging wellicht niet alle aanpassingen in het woningbouwplan met het gehele dorp 

heeft gedeeld, heeft echter geen gevolgen gehad voor de mogelijkheden van omwonenden 

om hun bezwaren kenbaar te maken. Door het ter inzage leggen van het ontwerp 

bestemmingsplan heeft iedereen zijn/haar zienswijze kunnen indienen. 

C3 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A4 Begin 2018 is al begonnen met het verwijderen van bomen en struiken, terwijl er nog

 vervolgonderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming moest plaatsvinden. 

 Daarnaast was door de dorpsvereniging toegezegd dat niet gestart zou worden met het  

 bouwrijp maken van de beoogde bouwgrond zolang er nog procedures zouden kunnen  

 lopen. 

B4 Uit het ecologisch onderzoek bleek dat één boom in het plangebied (mogelijk) geschikt  was  

 voor vleermuizen en dat daar vervolgonderzoek naar moest plaatsvinden. Het verwijderen  

van andere bomen en struiken was daarbij niet van invloed op dit vervolgonderzoek.  

Daarnaast is op particulier terrein binnen de gemeente Midden-Groningen geen 

kapvergunning nodig voor bomen die niet als monumentale, beeldbepalende of bijzondere 

boom op de bomenlijst staan of op het overzicht van monumentale bomen. In het 

plangebied komen dergelijke beschermde bomen niet voor. 

In tegenstelling tot wat reclamanten stellen, is er nog niet begonnen met het bouwrijp 

maken van het terrein. Weliswaar zijn er bomen en struiken verwijderd, maar onder het 

bouwrijp maken van bouwgrond wordt het volgende verstaan: het ophogen en/of 

verbeteren van gronden, het aanleggen /graven van watergangen en waterpartijen, het 

graven van stroken voor kabels, leidingen en riolering, uitgraven van cunetten voor wegen, 

etc. Dit soort werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. 

C4 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A5 De gemeente komt haar beloften niet na. Zo is het eerder beloofde onderzoeksrapport 

naar de verwachte verkeersdrukte niet verstrekt, zijn vragen over de rolverdeling bij de 

inspraak niet beantwoord en heeft het aangekondigde informatieve moment vóór het 

huidige ontwerp bestemmingsplan niet plaatsgevonden. 

B5 Onderzoeksrapport verkeer:  

Naar aanleiding van het overleg met omwonenden is de verkeers- en parkeersituatie in het  

plangebied en de huidige Boekhors nogmaals beoordeeld. De resultaten daarvan zijn   

verwerkt in het huidige ontwerp bestemmingsplan. Zowel in paragraaf 4.9 van de  

toelichting van het ontwerp bestemmingsplan, als in de bij het ontwerp bestemmingsplan  

gevoegde ‘nota van beantwoording zienswijzen’, is ruimschoots aandacht besteed aan de  

verkeers- en parkeersituatie. De ‘nota van beantwoording zienswijzen’ is voorafgaand aan  
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het ter inzage leggen van het huidige ontwerp bestemmingsplan aan alle reclamanten 

toegestuurd. Daarnaast hebben alle overige omwonenden ook kennis kunnen nemen van het 

ontwerp bestemmingsplan tijdens de terinzageleggingsperiode. 

 

Vragen rolverdeling:  

In het kader van een Wob-verzoek hebben reclamanten in april 2018 ook diverse  

informatieve vragen gesteld. Het gevraagde document in het kader van het  Wob-verzoek is 

verstrekt, maar door onvoorziene omstandigheden is de beantwoording van de informatieve 

vragen op dat moment blijven liggen. Een groot deel van de informatieve vragen kwamen 

echter ook terug in de zienswijze van reclamanten tegen het eerste ontwerp 

bestemmingsplan. In de ‘nota van beantwoording zienswijzen’ die onderdeel uitmaakt van 

het huidige ontwerp bestemmingsplan is hier wel op ingegaan. Deze ‘nota van 

beantwoording zienswijzen’ is ook voorafgaand aan het ter inzage leggen van het huidige 

ontwerp bestemmingsplan aan reclamanten toegestuurd. 

 

Informatief moment:  

De belangrijkste reden om het huidige ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen was 

dat in het eerste ontwerp bestemmingsplan nog een aantal onderzoeken ontbraken en in de 

publicatie van het eerste ontwerp bestemmingsplan een fout was geslopen. Omdat het 

geenszins de bedoeling van de gemeente is om belanghebbenden hun rechtswaarborgen te 

ontnemen, is besloten om de formele procedure overnieuw te doen.  

De dorpsvereniging en projectontwikkelaar hebben er uiteindelijk voor gekozen om 

voorafgaand aan het ter inzage leggen van het huidige ontwerp bestemmingsplan toch géén 

informatieavond te organiseren. Hiervoor is gekozen omdat inhoudelijk de wijzigingen ten 

opzichte van het eerste ontwerp bestemmingsplan beperkt bleven tot het iets verschuiven 

van het bouwblok van één woning en de bestemming ‘Verkeer’ en het uitbreiden van het 

plangebied in verband met de door het waterschap geëiste waterhuishoudkundige 

maatregelen. Inhoudelijk zou er niet meer te melden zijn geweest. 

C5 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A6 Er wordt nu zonder procedure ook een deel van ‘ons’ bestemmingsplan gewijzigd. Dat is 

strijdig met de belofte die het college heeft gedaan. 

B6 Het bestemmingsplan waar reclamanten naar verwijzen als ‘ons’ bestemmingsplan, is het  

 ‘bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Westerbroek’ uit 1996. Dat is het  

 oorspronkelijke bestemmingsplan waarmee de woningbouw aan de huidige Boekhors  

 mogelijk werd gemaakt. Ondertussen is dat bestemmingsplan al geruime tijd geleden  

 vervangen door een nieuw bestemmingsplan (het bestemmingsplan Buitengebied, dat is  

 vastgesteld op 23 augustus 2010). 

In het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gebied waar reclamanten op doelen, ook al 

een andere bestemming gekregen. Was de bestemming in het oorspronkelijke 

bestemmingsplan nog ‘Bos’, in de bestemmingsplan Buitengebied is dat gewijzigd in de 

bestemming ‘Verkeer’. In het huidige ontwerp bestemmingsplan is dit weer gewijzigd in de 

bestemming ‘Groen’. Hier is voor gekozen omdat deze bestemming beter aansluit bij de 

feitelijke inrichting van het gebied (met gras, struiken en bomen). Daarnaast maakt deze 

bestemming de aanleg van de noodzakelijke waterberging (wadi) mogelijk. 

De wijziging van de bestemming van dit gebied is opgenomen in het ontwerp 

bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen en waar een ieder zijn of haar zienswijze 
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tegen heeft kunnen indienen (zoals reclamanten ook gedaan hebben). Er is dan ook geen 

sprake van dat deze bestemming zonder procedure wordt gewijzigd. 

C6 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A7 De verplichte toetsing aan de Wet natuurbescherming heeft plaatsgevonden in opdracht 

van de belanghebbende projectontwikkelaar in plaats van in opdracht van de gemeente.  

B7 Het is de standaard werkwijze van de gemeente dat wanneer een initiatiefnemer een 

ontwikkeling wil realiseren, de initiatiefnemer moet aantonen dat die ontwikkeling 

aanvaardbaar is. De gemeente bepaald daarbij welke onderzoeken de initiatiefnemer 

daarvoor uit moet laten voeren. Deze onderzoeken worden door onafhankelijke 

onderzoeksbureaus uitgevoerd en de aangeleverde rapporten worden daarna door 

inhoudelijk deskundige medewerkers van de gemeente beoordeeld. De gewekte suggestie 

dat de rapporten niet onafhankelijk zouden zijn, is dan ook niet terecht. 

C7 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A8 Het onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming heeft plaatsgevonden in een 

periode dat veel diersoorten van nature niet meer aanwezig zijn en daarnaast zetten 

reclamanten de nodige twijfels bij de inschatting van de onderzoeker voor wat betreft de 

aanwezige diersoorten. Reclamanten hebben in de afgelopen 20 jaar namelijk meer 

diersoorten waargenomen dan waar in het rapport over wordt gesproken. 

B8 Reclamanten hebben gelijk dat de periode van het veldonderzoek om daadwerkelijk 

beschermde soorten en/of dieren aan te treffen minder geschikt was. Tijdens het 

veldonderzoek heeft het onderzoeksbureau echter wel kunnen constateren of, gezien de 

kenmerken en inrichting van het plangebied, dit een geschikt leefgebied is voor 

beschermde planten- en diersoorten. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de Nationale 

Databank Flora en Fauna om te checken of er waarnemingen bekend zijn van beschermde 

planten- en diersoorten. 

Op basis hiervan heeft het onderzoeksbureau dan ook kunnen concluderen dat:  

- er géén beschermde plantensoorten en beschermde libellen en dagvlinders in het 

plangebied zullen voorkomen; 

- het plangebied geschikt is voor diverse beschermde amfibieën, zoals bijvoorbeeld de door 

reclamanten waargenomen salamander. Daarbij is geconcludeerd dat de geplande 

inrichting van het plangebied (met de aanleg van meer water) zal zorgen voor een beter 

leef- en voortplantingsgebied voor deze soorten; 

- het plangebied gebruikt wordt door vleermuizen, maar dat door de gekozen maatregelen 

het plan geen negatieve gevolgen voor deze vleermuizen heeft; 

 - in en rondom het plangebied diverse beschermde vogelsoorten voorkomen. Van deze 

vogelsoorten is echter uitsluitend het daadwerkelijk bezette nest beschermd, niet een oude 

nest of een nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot verstoren of vernielen van 

vogelnesten, moeten daarom buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd 

worden. Dat is een algemene zorgplicht, waar bij de bouw van de woningen rekening mee 

gehouden zal worden. 

 Dat reclamanten in de afgelopen 20 jaar ook dieren hebben waargenomen die niet bij naam 

zijn genoemd door het onderzoeksbureau, heeft geen invloed op de door het 

onderzoeksbureau getrokken conclusies. 

C8 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 
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A9 Er is niet alleen nader onderzoek nodig naar vleermuizen, maar ook naar andere 

diersoorten. 

B9 In bijlage 5 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is het rapport ‘Toetsing 

Wet natuurbescherming’ opgenomen. Daarin komt het onderzoeksbureau tot de conclusie 

dat er nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar het gebruik van één boom in het 

plangebied door vleermuizen. Deze nadere onderzoeken zijn door het onderzoeksbureau 

ook uitgevoerd en als bijlage 6 en 7 opgenomen in de toelichting van het ontwerp 

bestemmingsplan. 

Er wordt in het rapport ‘Toetsing Wet natuurbescherming’ verder niet gesproken over de 

noodzaak van nader onderzoek naar andere diersoorten. 

C9 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A10 Het behoud van de houtsingel is van belang als verbindingszone voor vliegende soorten, 

maar van de oorspronkelijk aanwezige houtsingel is al niets meer over, terwijl in de 

toelichting van het ontwerp bestemmingsplan die wel wordt vermeld. 

B10 De verwijzing door reclamanten naar uitspraken in de media over het belang van de 

houtsingels, hebben geen betrekking op het plangebied zelf. Deze uitspraken zijn namelijk 

gedaan over het belang van houtsingels voor vliegende soorten bij de realisatie van de 

robuuste ecologische verbindingszones. Het plangebied maakt daar echter geen onderdeel 

van uit. 

In de toelichting is op de inrichtingsschets aangegeven welke inrichting van de woonwijk de 

projectontwikkelaar en dorpsvereniging ongeveer voor ogen hebben. Dit is echter geen 

harde garantie in een bestemmingsplan. Bij het opruimen van het plangebied is aanplant  

verwijderd die eigenlijk niet thuishoort in de houtsingel. Wel is het de bedoeling om de rest 

van de houtsingel te behouden. 

C10 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A11 Reclamanten zijn van mening dat de nog aanwezige bomen snel zullen verdwijnen, omdat 

die volgens de inrichtingsschets bij de te verkopen kavels horen en reclamanten vragen 

zich af hoe wordt geregeld dat deze resterende bomen blijven staan. 

B11 Op particulier terrein is binnen de gemeente Midden-Groningen geen kapvergunning nodig 

voor bomen die niet als monumentale, beeldbepalende of bijzondere boom op de 

bomenlijst staan of op het overzicht van monumentale bomen. In het plangebied komen 

dergelijke beschermde bomen niet voor. Er kan dan ook geen garantie gegeven worden dat 

alle bomen blijven staan. 

C11 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A12 Volgens reclamanten ontbreekt het ecologisch onderzoek op basis waarvan geconcludeerd 

wordt dat de ontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft voor de nabij gelegen natuur. 

B12 In bijlage 5 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is het rapport ‘Toetsing 

Wet natuurbescherming’ opgenomen. Daarin komt het onderzoeksbureau tot de conclusie 

dat er geen beschermde natuurgebieden in de directe omgeving van het plangebied zijn 

waarop de woningbouw een negatief effect zou kunnen hebben. 

C12 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A13 Reclamanten vragen zich af waarom de in hun zienswijze tegen het eerste ontwerp 

bestemmingsplan gemelde negatieve effecten op het naastgelegen natuurgebied buiten de 

in te dienen zienswijze valt. 
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B13 In hun zienswijze tegen het eerste ontwerp bestemmingsplan gaven reclamanten aan dat 

de gemeente het naastgelegen natuur- en bosgebied de afgelopen 20 jaar niet voldoende 

beschermd heeft tegen het kappen van bosranden, het aanleggen van paden, het dempen 

van sloten en het vervangen van het knuppelpad door een verhoogd pad. In de ‘nota van 

beantwoording zienswijzen’ is hiervan aangegeven dat dit natuur- en bosgebied géén 

onderdeel uitmaakt van het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan. Daarom kan ook 

geen zienswijze worden ingediend tegen activiteiten die in dat gebied in het verleden 

hebben plaatsgevonden, maar die geheel los staan van de ontwikkelingen die nu met het 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

C13 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A14 Op welke wijze wordt voorkomen dat de voor vleermuizen geschikte boom niet verlicht 

gaat worden en waarom worden er in artikel 4 van de regels dan lichtmasten toegestaan? 

B14 Het onderzoeksbureau heeft de betekenis van de boom voor vleermuizen nader onderzocht. 

In bijlage 7 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan zijn hun bevindingen 

opgenomen. Daarin komt het onderzoeksbureau tot de conclusie dat de boom gebruikt 

wordt door één soort vleermuis. Daarom zal deze boom in principe moeten blijven staan en 

onverlicht blijven. Er kan echter niet geheel uitgesloten worden dat de boom toch verlicht 

of gekapt wordt (voor bomen op particulier terrein is binnen de gemeente Midden-

Groningen in principe namelijk geen kapvergunning nodig). Het onderzoeksbureau 

constateert echter ook dat door het ophangen van twee vleermuiskasten in het plangebied 

er voor voldoende compensatie gezorgd wordt, mocht de boom toch gekapt of verlicht 

worden.  

 In artikel 4 van de regels worden binnen de bestemming ‘Verkeer’ lichtmasten toegestaan 

om straatverlichting te kunnen plaatsen. De voor vleermuizen geschikte boom bevindt zich 

op minimaal 20 meter afstand van de bestemming ‘Verkeer’. Daarnaast zijn tussen de 

straatverlichting en de boom woningen geprojecteerd, waardoor de straatverlichting deze 

boom niet rechtstreeks zal verlichten. 

C14 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A15 In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat op de erfgrens een 

haag wordt aangeplant, maar die staat niet ingetekend op de inrichtingsschets. 

Reclamanten vragen zich af wie deze hagen aanlegt en  hoe ze gehandhaafd worden. 

B15 In de toelichting van de inrichtingsschets is aangegeven welke inrichting van de woonwijk 

de projectontwikkelaar en dorpsvereniging ongeveer voor ogen hebben. Dit is echter geen 

harde garantie in een bestemmingsplan. In paragraaf 2.2 van de toelichting zal de tekst 

enigszins aangepast worden om te verduidelijken dat in de toelichting een beschrijving van 

de mogelijke invulling van het plangebied is weergegeven. 

 De gemeente regelt in haar bestemmingsplannen in principe niet wat voor soort 

erfafscheiding geplaatst mag of moet worden. Dat is ook in lijn met één van de 

uitgangspunten van ‘Het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen’ dat de 

gemeente géén overbodige regels wil. In specifieke gevallen kan van deze lijn afgeweken 

worden, maar daar is in dit geval geen aanleiding toe. Er kan dan ook geen garantie worden 

gegeven dat er erfafscheidingen worden geplaatst, waar deze uit bestaan en dat eenmaal 

geplaatste erfafscheidingen blijven staan. 

C15 In paragraaf 2.2 van de toelichting wordt de tekst aangepast om te verduidelijken dat aan 

de globale beschrijving van de inrichting van het plangebied geen rechten ontleend kunnen 

worden. 
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A16 De dorpsvereniging pleitte in haar dorpsvisie voor verdere natuurontwikkeling en zocht  

ruimte achter de Jan Ligthartschool voor een fitnesspark. Dit verhoudt zich niet met de 

bouw van woningen en de aanleg van een wadi achter de school. 

B16 In de Dorpsvisie Westerbroek 2022 wordt onder andere gepleit voor verdere 

natuurontwikkeling en de realisatie van een natuurspeeltuin. Er wordt in de dorpsvisie 

echter ook gepleit voor een verdere uitbreiding van de woningvoorraad. Beide initiatieven 

hoeven elkaar ook niet in de weg te staan. In de dorpsvisie wordt namelijk voor de 

natuurspeelplaats vooral gedacht aan de Appelgaard. Daarnaast is de mogelijkheid van een 

fitnesspark wel geopperd door de dorpsvereniging, maar is nooit een concreet plan 

geworden. Op moment geeft de dorpsvereniging dan ook prioriteit aan woningbouw. 

C16 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A17 Reclamanten zijn van mening dat de voor het aantal benodigde parkeerplekken en extra 

verkeer gehanteerde kengetallen van CROW geen juridische basis hebben en achterhaald 

zijn. Deze zijn slechts gebaseerd op het aantal woningen en het gemiddelde bezit van 

auto’s per woning. 

B17 Om te bepalen hoeveel parkeerplekken nodig zijn voor het woningbouwplan wordt gebruik 

gemaakt van de kengetallen van CROW. Het CROW is een landelijk erkend kennisplatform 

voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 

In tegenstelling tot wat reclamanten stellen, gaan deze kengetallen niet alleen maar uit 

van het aantal woningen en het gemiddelde bezit van auto’s per woning. In de kengetallen 

wordt onderscheid gemaakt naar type woning (vrijstaand tot appartement), type woonwijk 

(wel of niet stedelijk) en ligging van de woonwijk (van centrum tot buitengebied). Ook 

wordt in deze kengetallen rekening gehouden met de parkeerbehoefte van bezoekers. 

 Daarnaast blijkt uit meerdere uitspraken van de Raad van State dat deze de CROW-

kengetallen accepteert als onderbouwing van het aantal benodigde parkeerplekken. 

Daarmee is er ook sprake van een juridische basis van de CROW-kengetallen. 

 Voor het bepalen van de hoeveelheid parkeerplekken en extra verkeer is gebruik gemaakt 

van de CROW-publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (publicatie nr. 317). Op 

het moment van het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan was dat de meeste 

actuele uitgave. Na het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan heeft CROW 

geactualiseerde kengetallen gepubliceerd (publicatie nr. 381, ‘Toekomstbestendig 

parkeren’). Deze wijken echter voor de situatie in het plangebied niet af van de in het 

ontwerp bestemmingsplan gehanteerde kengetallen. Daarmee zijn de gehanteerde 

kengetallen nog steeds actueel. 

C17 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A18 In ‘ons’ bestemmingsplan waren de gronden uitdrukkelijk bestemd voor wonen, waaronder 

begrepen vrije beroepen. Niet voor allerlei bedrijvigheid met parkeerbehoeften. In het 

ontwerp bestemmingsplan worden nu veel meer soorten bedrijvigheid aan huis toegestaan, 

hetgeen extra verkeer betekent. 

B18 Het bestemmingsplan waar reclamanten naar verwijzen als ‘ons’ bestemmingsplan, is het  

 ‘bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Westerbroek’ uit 1996. Dat is het  

 oorspronkelijke bestemmingsplan waarmee de woningbouw aan de huidige Boekhors  

 mogelijk werd gemaakt. Ondertussen is dat bestemmingsplan al geruime tijd geleden  

 vervangen door een nieuw bestemmingsplan (het bestemmingsplan Buitengebied, dat is  

 vastgesteld op 23 augustus 2010). In het bestemmingsplan Buitengebied zijn regels  
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 opgenomen voor het toestaan van bedrijven en beroepen aan huis. In het ontwerp  

 bestemmingsplan is aangesloten bij die regels om in het nieuwe woonwijkje dezelfde  

 soorten bedrijvigheid aan huis toe te staan als bij de woningen aan de huidige Boekhors. 

In het ontwerp bestemmingsplan was die regeling op twee punten niet exact overgenomen. 

Dit heeft echter niet als consequentie gehad dat plotseling veel meer of andere 

bedrijvigheid toegestaan werd. Om de regelingen in beide plannen exact gelijk te houden 

zullen wij dit wel aanpassen. 

Daarnaast is in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en het huidige ontwerp 

bestemmingsplan opgenomen dat bedrijven en beroepen aan huis alleen zijn toegestaan 

wanneer in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf kan worden voorzien. Hiermee is 

geborgd dat ook eventuele bedrijven of beroepen aan huis geen parkeeroverlast mogen 

veroorzaken. 

C18 In artikel 6.3.1 worden  twee wijzigingen doorgevoerd om de regeling voor bedrijven en 

beroepen aan huis exact gelijk te maken met de regeling die nu al geldt voor de woningen 

aan de huidige Boekhors:  

- Na onderdeel c wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd, dat luidt “de activiteit wordt in 

de gebouwen uitgeoefend”; 

- In onderdeel e wordt het laatste deel van de zin geschrapt, waardoor dit onderdeel komt 

te luiden “alleen productiegebonden detailhandel is toegelaten”. 

 

A19 Reclamanten vragen zich af of er een vergunningenstelsel komt om het karakter van de 

bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande behoefte aan parkeerplekken te toetsen aan 

de regels in het bestemmingsplan. Tevens vragen reclamanten of dat dan ook voor de 

huidige Boekhors gaat gelden. 

B19 Er komt géén apart vergunningenstelsel om bedrijvigheid te toetsen aan de regels in het 

bestemmingsplan. Eén van de uitgangspunten van ‘Het kompas voor de nieuwe gemeente 

Midden-Groningen’ is géén overbodige regels. Daarom wordt steeds meer gewerkt met het 

bij recht toestaan van activiteiten. Daar worden dan wel voorwaarden aan verbonden in de 

regels van het bestemmingsplan. Wanneer een bedrijf of beroep aan huis niet aan deze 

voorwaarden voldoet, kan hierop gehandhaafd worden. Dit geldt zowel voor de woningen 

aan de huidige Boekhors als in het nieuwe woonwijkje. 

C19 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A20 Reclamanten betwijfelen of de huidige Boekhors de extra verkeersdrukte die het 

nieuwbouwplan zal veroorzaken wel aankan. 

B20 Op basis van de kengetallen van CROW is berekend dat de nieuwe woningen op 

piekmomenten zullen zorgen voor circa 9 extra voertuigbewegingen per uur. Voor een 

rustige woonwijk is dat een acceptabel aantal. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat de 

huidige Boekhors dit aan kan. 

C20 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A21 Uit de inrichtingsschets van ‘ons’ bestemmingsplan blijkt dat de Boekhors richting het 

dorpscentrum ontsloten wordt door een voetpad naar het schoolplein. In het ontwerp 

bestemmingsplan is dit voetpad komen te vervallen en daar zijn reclamanten het niet mee 

eens. 

B21 Het bestemmingsplan waar reclamanten naar verwijzen als ‘ons’ bestemmingsplan, is het  

 ‘bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Westerbroek’ uit 1996. Dat is het  

 oorspronkelijke bestemmingsplan waarmee de woningbouw aan de huidige Boekhors  
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 mogelijk werd gemaakt. In de daarin opgenomen inrichtingsschets is inderdaad een pad  

 ingetekend. Aan een inrichtingsschets in de toelichting van een bestemmingsplan kunnen  

 echter geen rechten worden ontleend. 

 Het gebied tussen de Jan Ligthartschool en de bestaande woningen aan de Boekhors heeft  

 in het ontwerp bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’ gekregen. Binnen deze  

 bestemming is de aanleg van onder andere paden in principe wel toegestaan. In verband  

 met de vereiste waterhuishoudkundige maatregelen zal er echter geen voetpad aangelegd  

 worden. Het gebruik van het openbaar gebied kan echter niet verboden worden. 

C21 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A22 Volgens reclamanten voldoet alleen het aantal woningen aan de criteria van de Crisis- en 

herstelwet. 

B22 Op grond van artikel 1.1, 1e lid (in combinatie met artikel 3.1 van Bijlage I) van de Crisis- 

en herstelwet mag de Crisis- en herstelwet van toepassing worden verklaard wanneer met 

een bestemmingsplan de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied 

mogelijk wordt gemaakt. Dit bouwplan maakt de bouw mogelijk van 12 woningen in een 

aaneengesloten gebied en voldoet daarmee aan dat criterium. Op basis van de Crisis- en 

herstelwet is dat ook het enige criterium waaraan voldaan moet worden. 

 Het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet zorgt overigens alleen voor een 

versnelling in eventuele beroepsprocedures, maar heeft verder geen consequenties voor de 

mogelijkheden van belanghebbenden om in beroep te kunnen gaan. 

C22 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A23 Reclamanten stellen voor het ontwerp bestemmingsplan af te wijzen wegens diverse 

schadelijke bijeffecten en de bestaande collectieve bestemming van de gronden te 

behouden. 

B23 In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan is onderzocht of het realiseren van 

12 woningen op deze locatie ruimtelijk aanvaardbaar is. De locatie is in het 

bestemmingsplan Buitengebied al aangewezen voor mogelijk toekomstige woningbouw. 

Door in het bestemmingsplan Buitengebied op de voormalige tennisbaan een 

wijzigingsbevoegdheid te leggen om woningbouw mogelijk te maken, is op voorhand ook 

geaccepteerd dat de collectieve bestemming op termijn zou kunnen verdwijnen. 

 Daarnaast is uit de onderzoeken naar alle omgevingsaspecten, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 van de toelichting van het bestemmingsplan, niet gebleken dat het plan 

schadelijke bijeffecten heeft. De ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt 

wordt dan ook ruimtelijk aanvaardbaar geacht en er is dan ook geen reden om het plan af 

te wijzen. 

C23 De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

3. Reacties overlegpartners 

Het ontwerp bestemmingsplan is ook voorgelegd aan de (relevante) wettelijke overlegpartners. Van 

drie overlegpartners zijn reacties ontvangen. 

 

 naam/organisatie adres 

1 Veiligheidsregio Groningen Postbus 66, 9700 AB  Groningen 

2 NAM Postbus 28000, 9400 HH  Assen 
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3 Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195, 9640 AD  Veendam 

 
Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete 

reacties zijn opgenomen in bijlage 2). Onder B staat het gemeentelijk antwoord hierop en –indien 

van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 

Reactie Veiligheidsregio Groningen 

A1 De Veiligheidsregio geeft aan geen aanleiding te zien tot het uitbrengen van een advies. 

B1 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De reactie heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Reactie NAM 

A1 De NAM geeft aan geen aanleiding te zien tot maken van op- en/of aanmerkingen. 

B1 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De reactie heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Reactie Waterschap Hunze en Aa’s 

A1 Het Waterschap geeft aan dat de in haar wateradvies en in paragraaf 4.10.1 van de 

toelichting genoemde streefpeil van het oppervlaktewater in respectievelijk de zomer- en 

winterperiode (NAP -1,90 meter en NAP -2,40 meter) ondertussen gewijzigd is in 

respectievelijk NAP -2,25 meter en NAP -2,75 meter). 

B1 De gemeente zal de gewijzigde streefpeilen aanpassen in de toelichting van het  

 bestemmingsplan. 

C1 In paragraaf 4.10.1 van de toelichting wordt het streefpeil oppervlaktewater aangepast 

naar respectievelijk NAP -2,25 meter en NAP -2,75 meter. 

 

A2 Het Waterschap geeft aan dat de in haar wateradvies opgenomen toename aan verharding  

 nog een voorlopige aanname was. Ondertussen is de definitieve toename bekend (1.925  

 m2), waarvoor een waterbergingscompensatie plaats moet vinden van 240 m3. 

B2 In paragraaf 4.10.2 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is de definitieve 

toename aan verharding al vermeld. 

C2 De reactie heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A3 Het Waterschap geeft aan dat met de aanleg van de wadi en de waterpartij de 

drooglegging van het plangebied en omliggende terreinen in extreme situaties voldoende 

gewaarborgd is. 

B3 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C3 De reactie heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

A4 In figuur 4-11 van de toelichting staan volgens het Waterschap op 2 locaties onjuiste  

 waterstanden aangegeven (WS -1,10). 

B4 Voor het bestemmingsplan zelf zijn deze waterstanden waar het Waterschap naar verwijst

 niet relevant en zullen dan ook niet meer opgenomen worden op een aangepaste  

 inrichtingsschets. 

C4 In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een aangepaste inrichtingsschets 

opgenomen zonder waterstanden. 
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Bijlage 1: Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 
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Samenvatting

In verband met de geplande bouw van woningen is een inventariserend archeologisch 
veldonderzoek uitgevoerd aan het Vonderpad te Westerbroek, gemeente Hoogezand-
Sappemeer, provincie Groningen. Voor de bouw is graafwerk nodig dat een 
bedreiging vormt voor eventueel aanwezige archeologische waarden in het gebied. 
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid 
van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een verkennend en karterend 
veldonderzoek. Bij het onderzoek zijn zes boringen geplaatst om de opbouw en 
gaafheid van de bodem te bepalen en om te zoeken naar archeologische indicatoren. 
Een bureauonderzoek is in een eerder stadium uitgevoerd door Libau (De Jong 2014). 

Uit het veldonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied langdurig droge 
condities heeft gekend voorafgaand aan de vernatting en veenvorming. Op basis 
daarvan lijkt het terrein een geschikte vestigingsplek te zijn geweest voor mensen 
tijdens de steentijd. De bodem is goed bewaard gebleven. Daardoor kunnen ook 
eventueel aanwezige archeologische grondsporen in goede staat verkeren. Echter het 
onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd zoals bewerkt vuursteen 
of houtskool. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden zijn er 
daardoor niet. Het advies is om geen nader archeologisch onderzoek te ondernemen. 

Figuur 1: Westerbroek, Vonderpad: uitsnede van de topografische kaart 1:25.000. Het 
plangebied is rood omlijnd. Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2015].

1



Inleiding (KNA 3.3 LS01)

In opdracht van Wiertsma & Partners, vertegenwoordigd door de heer M. te Brake, is 
een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan het Vonderpad te 
Westerbroek, gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen (zie Figuur 1). 
De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van elf of twaalf woningen. 
Voor de woningbouw is graafwerk nodig dat een bedreiging vormt voor eventueel 
aanwezige archeologische resten in de bodem. Het doel van het onderzoek is om vast 
te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn. Daartoe is een verkennend 
veldonderzoek uitgevoerd. Een archeologisch bureauonderzoek is eerder uitgevoerd 
door Libau (De Jong, 2014). Hiervan is een samenvatting opgenomen.

Het plangebied heeft een oppervlak van circa 0,74 hectare. Echter Libau 
verwacht in het westelijke deel geen intacte archeologische resten. Daarom is alleen in 
het oostelijke 0,24 hectare grote perceel veldonderzoek gedaan. Dit wordt in dit 
rapport aangeduid met onderzoeksgebied. Het perceel bestond tijdens het onderzoek 
uit verwilderd grasland (zie Figuur 2). Volgens informatie van het Kabels en Leidingen 
InformatieCentrum (KLIC) lopen er geen leidingen door het gebied.

Figuur 2: Westerbroek, Vonderpad: de foto is genomen in oostelijke richting.
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Tabel 1: Westerbroek, Vonderpad: administratieve gegevens

provincie: Groningen

gemeente: Hoogezand-Sappemeer

plaats: Westerbroek

toponiem: Vonderpad

bevoegd gezag: gemeente Hoogezand-Sappemeer,
geadviseerd door Libau

opdrachtgever: Wiertsema & Partners

oppervlakte: 0,24 hectare

hoogte: -1 meter NAP

grenscoördinaten: noord: 241,844 / 578,155
west: 241,792 / 578,142
oost: 241,862 / 578,122
zuid: 241,797 / 578,101

kaartblad: 7G

kadastrale perceelsnummers: N313

onderzoeksmeldingsnr: 3297221100

uitvoeringsperiode: 27 augustus 2015

onderzoeksdiepte: 120 centimeter

fase onderzoek: bureauonderzoek en veldonderzoek 
verkennende en karterende fase

status rapport: definitief

beheer documentatie: De Steekproef bv, E-depot RCE, Provincie 
Groningen, Noordelijk Archeologisch 
Depot, DANS

Bureauonderzoek Libau

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd door Libau 
(De Jong 2014). In het rapport van dat onderzoek staat: 'Het meest nabij gelegen 
bekende archeologische terrein ligt ongeveer 300 m ten zuiden van het plangebied 
(AMK-terrein 8791). Mogelijk zijn hier resten van de veenborg Langwijk uit de nieuwe 
tijd aanwezig. [...]. De archeologische waarnemingen en vondstmeldingen die rondom  
Westerbroek zijn gedaan betreffen de resten van een borg (waarneming 238601), een  
stenen bijl uit de bronstijd of ijzertijd (waarneming 125), een mesolithische vindplaats 
(waarneming 36376), een vuursteenvindplaats zonder nadere datering (waarneming 
57744) en een zilveren munt uit de 9de eeuw (vondstmelding 418362). [...]

 Het plangebied ligt binnen een gebied met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Het oostelijk deel van het plangebied ligt op een 
dekzandwelving. De hoogte in het plangebied loopt van oost naar west duidelijk af. 
Het westelijk deel van het plangebied is onderdeel geweest van een petgat. In het 
oosten van het plangebied, op de dekzandwelving, bestaat kans op het aantreffen van  
archeologische resten uit de steentijd en mogelijk ook uit de middeleeuwen. In het 
westen van het plangebied is de bodem verstoord doordat hier veen ontgonnen is en 
er tot aan het begin van de 20ste eeuw een petgat aanwezig was. In dit deel van het 
plangebied worden geen intacte archeologische resten verwacht. 
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Derhalve wordt geadviseerd om alleen in het oostelijk deel van het plangebied een 
archeologisch booronderzoek uit te laten voeren. [...] Het booronderzoek dient te 
bestaan uit 6 boringen, verspreid uit te voeren over het te onderzoeken gebied. Het 
booronderzoek dient gericht te zijn op de gaafheid van de bodem en het voorkomen 
van archeologische indicatoren. De archeologische indicatoren kunnen bijvoorbeeld 
bestaan uit vuursteen houtskool en fragmenten aardewerk. De relevante bodemlagen 
dienen te worden gezeefd.'

Aanpak veldonderzoek (KNA 3.3 VS01)

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 27 augustus 2015. Er zijn zes boringen verricht 
(zie Figuur 3). De boringen liggen op onderlinge afstanden van circa twintig meter. De 
gemiddelde boordichtheid is 25 boringen per hectare. De boringen zijn dubbel 
uitgevoerd met een edelmanboor van tien centimeter doorsnede. De opgeboorde 
monsters zijn onderzocht door ze laagsgewijs af te snijden in de boorkop. Ook zijn ze 
nat gezeefd op een zeef met mazen van vier millimeter. Door de boringen dubbel uit te 
voeren is extra monster verzameld en de kans op het aantreffen van archeologische 
indicatoren vergroot. De boringen reiken tot dieptes tussen 100 en 120 centimeter. 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode. De resultaten van deze boringen staan in de Appendix in 
de vorm van boorstaten en laagbeschrijvingen. Van de boringen zijn de RD-
coördinaten bepaald met behulp van GPS. De hoogtes van de boringen zijn bepaald 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Er is geen veldkartering 
uitgevoerd. De vondstzichtbaarheid was slecht door het gras (zie Figuur 2). 

Figuur 3: Westerbroek, Vonderpad: boorpuntenkaart. Het onderzoeksgebied is geel omlijnd. 
De genummerde zes punten zijn de locaties van de boringen. 
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Resultaten veldonderzoek (KNA 3.3 VS02, VS03)

bodem
In onderzoeksgebied Vonderpad ligt tot aan de maximale boordiepte van 1,2 meter 
matig lemig, grindarm, matig fijn zand. Het betreft oud dekzand dat is afgezet door de 
wind tijdens de koudste fases van de laatste ijstijd. In het zand is een podzolbodem 
gevormd. Dat betekent dat er langdurig droge condities hebben geheerst voorafgaand 
aan de vernatting en veenvorming. De top van het zand is goed bewaard gebleven. Bij 
vijf van de zes boringen is de grijze uitspoelingshorizont (E / EB) nog aanwezig (zie 
Figuur 4). Bij drie boringen ligt er ook nog een dunne afdekkende veenlaag op. De 
uitspoelingshorizont is iets bruin gekleurd door humusinspoeling uit het veen. Dit trad 
op toen men het veenmoeras ging ontwateren en het veen ging veraarden/oxideren. 
Ook is er toen humus dieper in het zand doorgedrongen waar het een inspoelingslaag 
gevormd heeft in het gele zand (C). 

archeologie
Gezien de mate van gaafheid van de bodem kunnen eventueel aanwezige 
archeologische grondsporen uit de steentijd goed bewaard gebleven zijn. Op een deel 
is zelfs het loopvlak nog aanwezig. Onder de laag restveen kunnen mogelijk ook 
organische resten zoals van houten gebruiksvoorwerpen geconserveerd zijn.

Het onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Er zijn geen 
vondsten gedaan van bewerkt vuursteen of houtskool. Wel is er een fragment van een 
pijpensteel van omstreeks de achttiende eeuw opgeboord. Dergelijk materiaal werd in 
de tijd van de vervening vaak aangevoerd vanuit de steden. De schepen die turf naar 
de steden brachten, namen op de terugweg mest en stadsafval mee dat ten behoeve 
van de bodemvruchtbaarheid over de veenkoloniale gronden werd verspreid. 

Figuur 4: Westerbroek, Vonderpad: boormonster boring 3 van 25 tot 40 centimeter diepte. 
Links in de boorkop zit zand van de bouwvoor. In het midden zit de bruingrijze 
uitspoelingshorizont (EB) van de podzolbodem die iets bruin gekleurd is door latere 
humusinspoeling uit het veen. Rechts de donkerbruine inspoelingshorizont (B). 
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Conclusies en advies (KNA 3.3 VS07)

Onderzoeksgebied Vonderpad te Westerbroek heeft tijdens de steentijd langdurig 
droge condities gekend. De bodem in het gebied is goed bewaard gebleven. Het 
onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd zoals bewerkt vuursteen 
of houtskool.

Het onderzoeksgebied lijkt een geschikte vestigingsplek te zijn geweest voor 
mensen tijdens de steentijd. Eventuele archeologische sporen zoals van haardkuilen 
kunnen goed bewaard gebleven. Echter het onderzoek heeft geen aanwijzingen 
opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarom kan de 
archeologische verwachting naar beneden toe worden bijgesteld. 

advies
Aangezien het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden, adviseren wij om geen nader archeologisch onderzoek 
te ondernemen. Wel attenderen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als 
archeologische sporen worden aangetroffen of archeologische vondsten worden 
gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de 
Monumentenwet 1988, artikel 53. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer en bij Libau dat de gemeente op archeologisch gebied 
adviseert: 050-3126545.
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Appendix

Westerbroek, Vonderpad

- Archeologische periodes
- Boorstaten
- Laagbeschrijvingen boringen volgens
  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode



Archeologische periodes

paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden



Appendix Westerbroek, Vonderpad: Boorstaten
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Appendix Westerbroek, Vonderpad: Laagbeschrijvingen

1 / 2

1

X-coordinaat (m) : 241845

Y-coordinaat (m) : 578126

Maaiveld (cm) : -72

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand matig siltig, 10yr3/3, bouwvoor, opgebrachte grond

25 - 30 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: sterk amorf

30 - 40 zand matig siltig, 10yr3/2, EB-horizont

40 - 53 zand matig siltig, 10yr3/3, BC-horizont

53 - 70 zand sterk siltig, 10yr5/2, C-horizont

70 - 120 zand matig siltig, 10yr6/4, C-horizont

2

X-coordinaat (m) : 241844

Y-coordinaat (m) : 578146

Maaiveld (cm) : -84

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand matig siltig, 10yr3/3, bouwvoor, opgebrachte grond

25 - 37 zand matig siltig, 10yr3/2, EB-horizont

37 - 50 zand matig siltig, 7,5yr2/2, B-horizont

50 - 70 zand matig siltig, 7,5yr3/4, BC-horizont

70 - 115 zand matig siltig, 7,5yr5/4, C-horizont

115 - 120 zand matig siltig, 10yr4/3, Opm.: Tweede humusinspoelingslaag

3

X-coordinaat (m) : 241825

Y-coordinaat (m) : 578140

Maaiveld (cm) : -91

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 23 zand matig siltig, 10yr3/3, bouwvoor, opgebrachte grond

23 - 30 zand matig siltig, 10yr3/2, EB-horizont

30 - 35 zand matig siltig, 10yr3/3, B-horizont

35 - 55 zand matig siltig, 7,5yr3/4, BC-horizont

55 - 120 zand matig siltig, 10yr5/4, C-horizont

4

X-coordinaat (m) : 241828

Y-coordinaat (m) : 578122

Maaiveld (cm) : -70

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/3, bouwvoor

30 - 33 veen zwak zandig, 10yr2/1

33 - 45 zand matig siltig, 10yr4/1, E-horizont

45 - 50 zand matig siltig, 10yr3/3, B-horizont

50 - 65 zand matig siltig, 10yr2/3, BC-horizont

65 - 100 zand matig siltig, 10yr5/4, C-horizont

5

X-coordinaat (m) : 241806

Y-coordinaat (m) : 578113

Maaiveld (cm) : -81
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand matig siltig, 10yr3/3, bouwvoor, opgebrachte grond

35 - 40 veen zwak zandig, 10yr2/1

40 - 50 zand matig siltig, 10yr3/2, EB-horizont

50 - 70 zand matig siltig, 7,5yr2/3, B-horizont

70 - 95 zand matig siltig, 7,5yr3/4, BC-horizont

95 - 120 zand matig siltig, 10yr5/4, C-horizont

6

X-coordinaat (m) : 241805

Y-coordinaat (m) : 578141

Maaiveld (cm) : -88

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/3, bouwvoor

40 - 65 zand matig siltig, mix, vergraven

65 - 70 zand matig siltig, 10yr3/3, BC-horizont

70 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont
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1  Inleiding 

In opdracht van Jack Koster Houses b.v. te Haulerwijk heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd aan de 
Boekhors naast de tennisbaan te Westerbroek, plan Vonderpad. 
 

1.1 Aanleiding en doel   

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een dorpsuitbreiding van circa 12 woningen met 
infrastructuur, waterpartijen en bosschages.   
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de 
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering 
kunnen vormen ten aanzien van het voorgenomen uitbreidingsplan vonderpad.  

1.2 Kwalite itswaarborging  

Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen, zoals 
beschreven in de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieu-hygiënisch bodemonderzoek), en de 
daarbij behorende protocollen (2001 en 2002). Wiertsema & Partners B.V. is gecertificeerd 
volgens dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg 
bodembeheer SIKB’.  
 
Conform de BRL SIKB 2000 maken wij u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat 
tussen Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een 
persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof. 
 

1.3 Betrouwbaarheid en garanties    

Het bodemonderzoek is uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van (verdachte) 
bodemlagen. Het onderzoek is gebaseerd op de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek. 
Hiermee wordt beoogd dat de resultaten van de steekproef zo representatief mogelijk zijn voor 
de hele locatie. Door het volgen van methodiek wordt de kans op afwijkingen ten opzichte van de 
resultaten van het bodemonderzoek gereduceerd en worden de resultaten betrouwbaar geacht. 
 
Wiertsema & Partners B.V. accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Wiertsema & Partners 
B.V. uitgevoerde onderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te 
nemen met ons bureau.  
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In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde 
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie 
is Wiertsema & Partners B.V. wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Wiertsema & Partners 
B.V. niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
 

1.4 Toepassing grond en asbest  

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

1.5 Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en de 
resultaten van het (historisch) vooronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het veldwerk. Hoofdstuk 4 gaat in op het toetsingskader. 
Hoofdstuk 5 behandelt de toetsing en de resultaten van het bodemonderzoek. De afwijkingen op 
de NEN of de BRL komen aan bod in hoofdstuk 6.  Tot slot staan in hoofdstuk 7 de conclusies. 
In de bijlagen zijn foto’s, kaartmateriaal, boorbeschrijvingen, analysecertificaten en 
toetsingstabellen opgenomen. 
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2  Locatiegegevens en vooronderzoek 

2.1 Locatiegegevens 

Het onderzochte terrein is gelegen ter hoogte van de Oudeweg 80 te Westerbroek. De ligging van 
de locatie is aangegeven in figuur 1.  
 
 

 
Figuur 1: ligging locatie (bron: Google Earth) 

 
Het perceel ligt in de gemeente Hoogezand en is kadastraal bekend onder de gemeente 
Hoogezand sectie N nummer 313. In bijlage 1 is de kadastrale kaart opgenomen. Dit is de situatie 
zoals deze tot 25 augustus 2015 in het kadaster is weergegeven. De coördinaten van de locatie 
volgens de Rijksdriehoeksmeting zijn X: 241,78 en Y: 578,12. 
 
De oppervlakte van de onderzochte locatie is ± 3700 m2. Het perceel is in gebruik als weide, 
grasland. Een aantal foto’s van de locatie is opgenomen in bijlage 2. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van het gehele kadastrale perceel. 
 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een beperkt, standaard,   
vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek uit verkennend en nader onderzoek). In het vooronderzoek zijn het onderzochte 
perceel en de belendende percelen betrokken.  
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Hiervoor zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 bodeminformatiekaart provincie Groningen; vermelding van onderzoeken uit de directe 

omgeving.  
 het archief van de gemeente; geen informatie geleverd. 
 rapportages voorgaande onderzoeken; Grontmij onderzoek, rapportnummer 982857, O.O. Hr. 

Pastorielaan (petgaten) westelijk van de huidige locatie; VN-54159-1, Verkennend 
bodemonderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, 11 januari 2012, 
percelen tennisbaan. NBM Milieu, rapport 62030, geen datum van invoer, uitbreiding plan 
Oude weg.  

 www.bodemloket.nl; geen informatie bekend, is opgenomen in de bodeminformatiekaart 
provincie Groningen.  

 www.watwaswaar.nl; geen aanvullende informatie.  
 kadaster (BAG viewer).  
 
Naast het perceel is de tennisbaan gelegen. In de omgeving ten noorden en oosten is 
woningbouw gesitueerd.  
 
Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat op het perceel geen bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Er zijn geen dempingen of ophogingen bekend 
(watwaswaar). 
 
In het bouwdossier is geen informatie bekend over mogelijke (voormalige) bodembedreigende 
bronnen, zoals asbest of olietanks. 
De percelen worden niet vermeld in de lijsten van olietanks en uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
In de nabije omgeving van de locatie, in een straal van circa 50 meter, bevinden zich volgens de 
gemeente (voor zover bekend) geen milieu-hygiënisch verdachte locaties en/of activiteiten die 
van invloed zijn op het onderzochte terrein. Wel zijn voormelde onderzoeken bekend die in deze 
directe omgeving van de locatie zijn uitgevoerd.   
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3  Veldonderzoek 

3.1 Hypothese en opzet 

Door het vooronderzoek kan worden gesteld dat potentieel verontreinigende activiteiten en 
bronnen op het terrein ontbreken. Wij veronderstellen dat de bodem niet is verontreinigd. Het 
terrein wordt als onverdacht beschouwd. 
 
Het perceel is als onverdacht te beschouwen voor wat betreft het voorkomen van asbest in en/of 
op de bodem. 
 
Het gehele terrein is onverdacht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de strategie ONV (voor een onverdachte locatie) uit de 
NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). Het aantal boringen 
en peilbuizen is bepaald op basis van de strategie in combinatie met het oppervlak van het 
terrein. 
 

3.2 Veldwerk 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 
 
 1 boring + peilbuis tot 2,50 m- maaiveld (B-1); 
 2 boringen tot 2,0 m- maaiveld (B-2 en B-3); 
 10 boringen tot 0,5 m- maaiveld (B-4 t/m B-13); 
 
De boorlocaties zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 3. 
 
De uitvoering van de boringen, het nemen van de grond- en grondwatermonsters en de 
conservering zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002. Het 
veldwerk is uitgevoerd op 27 augustus 2015. Het grondwater is bemonsterd op 3 september 
2015. Het veldwerk  en het uitzetten van de boringen is uitgevoerd door een gekwalificeerde 
medewerker van ons bureau,  de heer R. van Dullemen. 
 
De uitgeboorde grond is beschreven volgens de NEN 5104. De kenmerken zijn beschreven 
conform de NEN 5706. Iedere bodemlaag is apart bemonsterd. Van iedere 50 cm is minimaal één 
grondmonster genomen.  
 
Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal zowel lithologisch als 
visueel onderzocht. Bij het lithologisch onderzoek worden de grondsoorten geclassificeerd. Bij 
het visuele onderzoek worden waarneembare afwijkingen ten aanzien van kleur en geur van het 
bodemmateriaal beschreven. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 4. 
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De weergegeven x- en y-coördinaten in de boorstaten zijn met een hand GPS ingemeten. Dit kan 
een afwijking van enkele meters geven. Om deze reden moet de situatietekening in bijlage 3 met 
hierop de aangegeven boorlocaties als leidend worden beschouwd. 
 

3.3 Veldwaarnemingen  

Visueel zijn geen bijmengingen of afwijkingen aan het bodemmateriaal vastgesteld.  
 
Tijdens het veldonderzoek is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
Op het onverharde maaiveld  en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn tijdens het veldwerk 
geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 

3.4 Laboratoriumonderzoek  

Op basis van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd voor 
analyse. De mengmonsters zijn samengesteld in het laboratorium. De grond- en watermonsters 
zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode. De monsters zijn geanalyseerd op het 
standaard stoffenpakket uit de NEN 5740.  
 
Voor grond bestaat het pakket uit de parameters: lutum, organische stof, barium, cadmium, 
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10 VROM), PCB’s en minerale olie (NEN 
5740 grondpakket).  
 
Voor grondwater bestaat het pakket (NEN 5740 grondwater) uit de parameters: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten (BTEX), styreen 
(vinylbenzeen), naftaleen, (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen en minerale olie. 
 
De resultaten uit het vooronderzoek en de zintuiglijke waarnemingen geven geen aanleiding om 
het standaard NEN-analysepakket voor grond en grondwater uit te breiden.  
 
In tabel 3.1 staan de geanalyseerde monsters weergegeven. In tabel 3.2 staan de geanalyseerde 
watermonsters vermeld. 
 
Tabel 3.1: Samenstelling grond(meng)monster(s). 

Mengmonster Diepte in 

m-mv 

Traject  

(m- maaiveld) 

Zintuiglijke 

afwijking 

Analyse 

(pakket) 

MMBg01 0,00 - 0,55 01 (0,05 - 0,55) 

02 (0,05 - 0,55) 

03 (0,00 - 0,40) 

07 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,30) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEN 5740 grond 

 Blad 9 van 56 61658-1 R38239 VO uitbreidingsplan Vonderpad te Westerbroek.pdf



  
    VN-61658-1   

               blad 10 

MMBg02 0,00 - 0,50 04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

- 

- 

- 

- 

- 

NEN 5740 grond 

MMOg03 0,45 - 2,00 01 (0,60 - 1,00) 

01 (1,00 - 1,30) 

01 (1,30 - 1,80) 

02 (0,60 - 1,10) 

03 (0,45 - 0,95) 

03 (1,00 - 1,50) 

03 (1,50 - 2,00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEN 5740 grond 

 
Tabel 3.2 Grondwatermonster(s).  

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

(m -mv) 

pH 

(-) 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Analyse(pakket) 

01 1,50 - 2,50 0,83 4,6 310 274 NEN 5740 grondwater 

 
De grondmonsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van Eurofins / Analytico te 
Barneveld geanalyseerd. Eurofins Analytico is erkend door de Raad van Accreditatie en voldoet 
aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO-IEC 17025:2005. 
De resultaten van dit chemisch onderzoek zijn in bijlage 5 opgenomen. 
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4  Toetsingskaders 

4.1 Toetsing in het kader van de Wet Bodembescherming 

Met de inwerkingtreding van het Besluit- en de Regelgeving bodemkwaliteit is binnen de Wet 
bodembescherming sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en 
interventiewaarde (I-waarde). Hiernaast is uit deze waarden een ‘tussenwaarde’ afgeleid, die 
wordt gedefinieerd als (AW + I)/2. In principe heeft de tussenwaarde in de Wbb geen status en 
wordt er niet aan de tussenwaarde getoetst, echter de tussenwaarde geeft het concentratieniveau 
aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico’s voor mens en milieu aanwezig kunnen 
zijn. De tussenwaarde is zodoende een trigger voor nader onderzoek. 
 
De genoemde toetsingswaarden zijn wettelijk vastgesteld voor een zogenaamde standaard 
bodem en worden per te onderscheiden grondsoort gecorrigeerd op basis van het percentage 
lutum (deeltjes kleiner dan 2 µm) en organische stof. 
 
De achtergrondwaarden geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Indien de achtergrondwaarde wordt overschreden, anders dan 
vanwege natuurlijke oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging. 
 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de omvang 
van de verontreiniging, sprake kan zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Binnen 
het kader van de Wet Bodembescherming is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 25 m3 grond of in 100 m3 
grondwater (bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt.  
 
Als er sprake blijkt te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan dient, op grond 
van artikel 37 Wbb, vastgesteld te worden of de verontreiniging onaanvaardbare risico’s oplevert 
voor mens, ecosysteem, oppervlaktewater of grondwater. Indien sprake blijkt van een 
onaanvaardbaar risico dient de sanering met spoed te worden uitgevoerd. 
 
Indien de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige 
verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er (met spoed) dient te worden gesaneerd. 
Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 
bodemsanering, omdat ter plaatse geen sprake is van een (potentieel) risico dat een dergelijke 
verplichting rechtvaardigt. Dit geldt niet indien sprake is van een nieuw geval van 
bodemverontreiniging 
 
Nieuw geval van bodemverontreiniging 
Een bodemverontreiniging die is ontstaan op of na 1 januari 1987 wordt een nieuw geval van 
bodemverontreiniging genoemd, ongeacht de aangetroffen gehaltes en het volume. 
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Zorgplicht 
Op nieuwe gevallen van bodemverontreiniging is de zorgplicht van toepassing (artikel 13 Wbb). 
Indien er sprake is van een geval van bodemverontreiniging, ontstaan op of na 1 januari 1987 
waarvoor een veroorzaker is aan te spreken gaat artikel 27 Wbb (en daarmee de zorgplicht van 
artikel 13 Wbb) vóór artikel 28 Wbb. Voor bodemverontreiniging met asbest ligt de toepassing 
van de zorgplicht genuanceerder. De zorgplicht is gebaseerd op het principe ‘wat schoon is, 
schoon houden’ en ‘wat vies is, niet verder verontreinigen’. Het zorgplichtbeginsel verplicht 
degene die handelingen verricht waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de bodem te 
saneren en de directe gevolgen te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een 
algemeen zorgplichtbeginsel voor het milieu is ook vastgelegd in artikel 1.1a Wm. 
 
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Bij asbestgehalten in (water)bodem, grond en 
baggerspecie boven de interventiewaarde wordt alleen gesproken over ‘verontreiniging’.  
 
 
4 .1 .1 Toetsingscr ite ria  grond  

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 
 
Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond- en 
interventiewaarde: 
 
Achtergrondwaarde = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele 
  bodem 
Achtergrondwaarde + = Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek 
Interventiewaarde) / 2)  
 
Interventiewaarde = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek) 
 
 
4 .1 .2 Toetsingscr ite ria  grondwater 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de 
Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 
 
Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef- en 
interventiewaarde: 
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Streefwaarde = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 
 
Streefwaarde +  = Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek 
Interventiewaarde) / 2 
   
Interventiewaarde = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek) 
 
 
 
 

4.2 Generiek toetsingskader landbodems Besluit bodemkwalite it 

Met ingang van 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Binnen 
de genoemde wetgeving zal worden gewerkt met een klasse-indeling voor de functie en de 
kwaliteit van de bodem. De bodemfunctieklasse beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de 
bodem in een gebied. De bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de 
(ontvangende) bodem. 
 
Aan de bodemfunctieklassen en de bodemkwaliteitsklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: 
 
 de achtergrondwaarden; 
 de maximale waarden voor de klasse wonen; 
 de maximale waarden voor de klasse industrie. 
 
In de onderstaande figuur 2 is de generieke normstelling schematisch weergegeven. 
 
 
                             

Achtergrondwaarden 

     Maximale Waarden  

           Klasse wonen 

 Maximale Waarden  

      klasse Industrie 

 (interventiewaarden) 

 

    

Klasse landbouw/natuur Klasse wonen Klasse industrie Klasse niet toepasbaar 

   

  

½ (Achtergrondwaarde + 

Interventiewaarde 

 

 

Figuur 2: generieke normstelling vaststelling bodemkwaliteit 
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In de onderstaande tabel 4.1 is op basis van de gemeten concentraties weergegeven in welke 
kwaliteitsklassen de bodem wordt ingedeeld 
 
Tabel 4.1: indeling kwaliteitsklasse gerelateerd aan de gemeten concentraties 

Klasse  

Klasse landbouw/natuur concentratie onder of gelijk aan de 

Achtergrondwaarden. 

Klasse wonen concentratie boven de Achtergrondwaarden maar 

onder of gelijk aan de Maximale Waarden klasse 

wonen1  

Klasse industrie concentratie boven de Maximale Waarden klasse 

wonen maar onder of gelijk aan de Maximale 

Waarden klasse industrie 

Klasse niet toepasbaar concentratie boven de Maximale Waarden klasse 

industrie of interventiewaarde, 

 
1 Bij onderzoek op de parameters in het standaard grondpakket (12 parameters) mag de maximale waarde 

klasse wonen ten aanzien van 2 parameters overschreden worden. Deze overschrijdingen bedragen ten 

hoogste de maximale waarde voor de klasse wonen voor de betreffende parameter, vermeerderd met de 

daarvoor geldende achtergrondwaarde. Deze somwaarde mag de maximale waarde klasse industrie niet 

overschrijden. 

Indien meerdere parameters worden meengenomen in het onderzoek zijn ook meer overschrijdingen 

toegestaan: bij meting van minimaal 16 parameters 3 overschrijdingen, bij minimaal 27 parameters 4 

overschrijdingen en bij minimaal 37 parameters 5 overschrijdingen. 

 
Voor grondwater blijkt het systeem van de streef-, tussen- en interventiewaarden ongewijzigd ten 
opzichte van de Wet bodembescherming (Wbb). 
 

4.3 BoToVa module 

Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest essentiële 
schakels in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen.  
 
De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en middels T12 en 
T13 toetsingen beoordeeld De toetsingen zijn beschikbaar gesteld door IT works Terra-index en 
betreffen achtereenvolgens: 
 
 T12 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grond volgens Wbb; 
 T13 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grondwater volgens Wbb; 
 
BoToVa corrigeert in principe het ‘gemeten gehalte’ (= analyseresultaat) aan de hand van het 
lutum- en organisch stofpercentage naar een standaardbodem (‘gestandaardiseerd gehalte’). De 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden opgenomen in de Regeling 
Bodemkwaliteit. 
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Barium 
De normen voor barium in grond en bagger zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager kan zijn dan het gehalte dat van nature in de bodem kan 
voorkomen. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg 
d.s. in de waterbodem en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg. Barium hoeft 
dus alleen te worden getoetst als er vanwege antropogene activiteiten verhoogde 
bariumgehalten kunnen worden aangetroffen ten opzichte van de toetsingswaarde. Omdat dit in 
de praktijk slechts incidenteel voorkomt, is ervoor gekozen om de toetsing van barium niet in 
BoToVa op te nemen. Op deze manier bestaat er geen verwarring bij een toetsing op barium 
indien dit niet is veroorzaakt door antropogene activiteiten.  
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5  Onderzoeksresultaten 

5.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 

De toplaag van de bodem op het onderzoeksterrein bestaat tot tenminste 0,5 m- maaiveld uit 
matig fijn, sterk humeus zand. De ondergrond bestaat uit overwegend matig fijn zand, ter plaatse 
van B-2 is sterk zandig leem aanwezig vanaf 1,10 tot 2,00 m-mv (einde boring).  Bij boring B-1 die 
is doorgezet ten behoeve van het grondwateronderzoek, wordt het zand aangetroffen tot de 
maximaal verkende diepte van 2,50 m- maaiveld. In de boorstaten in bijlage 4 wordt per boring 
de exacte bodemopbouw beschreven. Een legenda van de boorstaten is eveneens opgenomen in 
bijlage 4.  
 
Het organisch stofgehalte en het lutumgehalte staan vermeld in bijlage 5 en 6. 
 
De grondwaterstand, de pH, het geleidingsvermogen en de troebelheid van het grondwater zijn 
opgenomen in tabel 5.1. De aangetoonde waarden kunnen als normaal voor de omgeving 
worden beschouwd en geven geen aanleiding tot nader onderzoek. De grondwaterstand is een 
éénmalige opname en bedoeld als oriënterend gegeven. De grondwaterstand kan fluctueren.  
 
In het bemonsterde grondwater uit de peilbuis is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting 
van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek 
overschrijden de gehalten van geen enkele organische parameter de betreffende ½ S+I- waarde. 
De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft 
geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit 
rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
 
Tabel 5.1: Gegevens grondwater.  

Peilbuis Filterstelling 

(m- maaiveld) 

Grondwaterstand  

(m- maaiveld) 

pH Geleidingsvermogen,  

EC (µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 1,50 - 2,50 0,83 4,6 310 274 

 

5.2 Resultaten 

De resultaten van de chemische analyses, zoals gegeven in bijlage 5, zijn vergeleken met de 
toetsingswaarden. De toetsing en toetsingswaarden zijn weergegeven in de tabellen 1 t/m 4 in 
bijlage 6.  
 
5 .2 .1 Toetsingsresulta ten  grond  

De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport 
gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreiniging of verhoging van gehaltes. 
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niet verontreinigd/verhoogd gehalte beneden de achtergrondwaarde of detectiegrens  

licht verontreinigd/verhoogd gehalte tussen de achtergrond- en ½ AW+I * 

matig verontreinigd/verhoogd gehalte tussen de ½ AW+I en interventiewaarde ** 

sterk verontreinigd/verhoogd gehalte hoger dan de interventiewaarde *** 

 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in tabel 5.2  
 
Uit de toetsing volgt dat in de mengmonsters van de bovengrond de gehaltes van enkele zware 
metalen koper, kwik en lood  licht verhoogd zijn.  
 
Verder is in het mengmonster van de ondergrond geen verhoogd gehalte vastgesteld. 
  
De gehaltes van de overige gemeten parameters in de boven- en ondergrond liggen beneden de 
achtergrondwaarden of de detectiegrens.  
 
Tabel 5.2: Analyseresultaten grond(meng)monsters. 

Meng- 

monster 

Boring Traject  

(m- 

maaiveld) 

Zintuiglijke  

afwijking 

> AW* >1/2 

AW+I 

>I* 

MMBg01 0,00 - 0,55 01 (0,05 - 0,55) 

02 (0,05 - 0,55) 

03 (0,00 - 0,40) 

07 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,30) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Koper 

Kwik 

Lood 

  

MMBg02 0,00 - 0,50 04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

- 

- 

- 

- 

- 

Kwik 

lood 

  

MMOg03 0,45 - 2,00 01 (0,60 - 1,00) 

01 (1,00 - 1,30) 

01 (1,30 - 1,80) 

02 (0,60 - 1,10) 

03 (0,45 - 0,95) 

03 (1,00 - 1,50) 

03 (1,50 - 2,00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

*AW  = achtergrondwaarde  

   I = interventiewaarde  

- = geen verhoogde gehaltes aangetoond 

 
5 .2 .2 Toetsingsresulta ten  grondwater 

De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport 
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gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreiniging of verhoging van gehaltes. 
 
niet verontreinigd/verhoogd gehalte beneden de achtergrondwaarde of detectiegrens  

licht verontreinigd/verhoogd gehalte tussen de achtergrond- en ½ S+I waarde * 

matig verontreinigd/verhoogd gehalte tussen de 1/2S+I- en interventiewaarde ** 

sterk verontreinigd/verhoogd gehalte hoger dan de interventiewaarde *** 

 
De analyseresultaten van de grondwatermonsters staan weergegeven in tabel 5.3.  
 
Uit de toetsing volgt dat  in het grondwater van peilbuis B-1 licht verhoogde concentraties 
barium en koper aangetoond. De concentraties van de overige gemeten parameters in het 
grondwater liggen beneden de streefwaarden of de detectiegrens. 
 
Tabel 5.3: Analyseresultaten grondwatermonsters. 

Peilbuis Filterstelling 

(m- 

maaiveld) 

Grondwaterstand  

(m- maaiveld) 

pH Geleidingsvermogen,  

EC (µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

> SW* >1/2 

SW+I 

>I* 

01 1,50 - 2,50 0,83 4,6 310 274 Barium 

koper 

  

*SW  = streefwaarde  

     I = interventiewaarde  

- = geen verhoogde gehaltes aangetoond 
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6  Afwijkingen  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 en NEN 5740, Er is niet afgeweken van de 
geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL), protocol 2001 en 2002. 
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7  Conclusies  

Uit de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van 
de Oudeweg 80, plan Vonderpad te Westerbroek, blijkt dat op de onderzochte plaatsen zintuiglijk 
aan het opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met puin in de boringen zijn 
waargenomen. 
 
Analytisch wordt in het mengmonster van de bovengrond, wat betreft de gemeten parameters, 
een lichte verontreiniging met koper, kwik en lood aangetoond. De gehaltes van de overige 
gemeten parameters bevinden zich onder de achtergrondwaarden of detectiegrens. 
 
In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. 
 
Het grondwatermonster van peilbuis B-1 bevat, wat betreft de gemeten parameters, een lichte 
verontreiniging met barium en koper. De gehaltes van de overige gemeten parameters in het 
grondwater liggen beneden de streefwaarden of de detectiegrens. 
 
Verhoogde gehalten aan zware metalen in het freatisch grondwater is een verschijnsel dat op tal 
van onverdachte locaties in Nederland voorkomt. Zonder dat er sprake is van een 
verontreinigingsbron. De verhoogde concentraties kunnen veroorzaakt worden door wisselende 
milieuomstandigheden, verhoogde depositie uit de lucht en bodemprocessen. Aangezien in de 
grond geen verhoogde gehalten zware metalen is gemeten, zijn de in het grondwater gemeten 
concentraties niet vanaf het maaiveld in de bodem gekomen. Daarom wordt aangenomen dat het 
verhoogde gehalte in het grondwater wordt veroorzaakt door natuurlijke (bodem) processen. Van 
een verontreinigde situatie is daarom hier geen sprake.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bij de verrichte boorlocaties en de chemische 
analyses van de samengestelde grond(meng)monsters en het grondwatermonster kan worden 
geconcludeerd dat de hypothese, zoals deze is gesteld in hoofdstuk 3, correct is. 
  
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoekshypothese ‘niet verdacht’. 
Hierbij werden geen verontreinigingen verwacht. Uit het onderzoek blijkt dat de milieu-
hygiënische kwaliteit overeenkomt met deze verwachting. Aanpassing van de hypothese achten 
wij niet wenselijk. Aanpassing van de onderzoeksstrategie of het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.  
 
De lichte verontreinigingen vormen geen verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of 
milieu. Vanuit milieu-hygiënisch oogpunt hoeven er geen beperkingen aan de gebruiks- c.q. 
bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: VN-61658-1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 augustus 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 01

Datum: 27-08-2015
GWS: 100
Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-180

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Edelmanboor

-250

Boring: 02

Datum: 27-08-2015
GWS: 90
Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken veen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-110

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht 
groengrijs, Edelmanboor

-200
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 03

Datum: 27-08-2015
GWS: 100
Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

-200

Boring: 04

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 05

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 07

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 08

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 09

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor-50
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Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 11

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

 Blad 34 van 56 61658-1 R38239 VO uitbreidingsplan Vonderpad te Westerbroek.pdf



Projectcode: VN-61658-1
Projectnaam: westerbroek

Boring: 13

Datum: 27-08-2015

Refentievlak: maaiveld

Boormeester: rd

Boorfirma:           Wiertsema & Partners B.V.

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 5
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ωεστερβροεκ

1 2 3

1/2

ςΝ−61658−1

Αναλψσεχερτιφιχαατ

04−09−2015/09:49

Υω προϕεχτ/ϖερσλαγνυµµερ

Υω προϕεχτνααµ

Υω ορδερνυµµερ

Μονστερνεµερ

Σταρτδατυµ

Ραππορταγεδατυµ

Βιϕλαγε

Παγινα

Αναλψσε Εενηειδ

Α,Β,Χ

28−08−2015

Μονστερµατριξ Γρονδ; Γρονδ (ΑΣ3000)

2015094714/1Χερτιφιχαατνυµµερ/ςερσιε

ςοορβεηανδελινγ

Υιτγεϖοερδ Υιτγεϖοερδ ΥιτγεϖοερδΧρψογεεν µαλεν ΑΣ3000

Βοδεµκυνδιγε αναλψσεσ

Σ 74.3% (µ/µ) 72.3 82.7∆ρογε στοφ

Σ 13.7% (µ/µ) δσ 16.4 1.3Οργανισχηε στοφ

Θ 86.1% (µ/µ) δσ 83.4 98.3Γλοειρεστ

Σ 2.1% (µ/µ) δσ 2.5 5.5Κορρελγροοττε < 2 ∝µ (Λυτυµ)

Μεταλεν

Σ 26µγ/κγ δσ 23 <20Βαριυµ (Βα)

Σ 0.26µγ/κγ δσ 0.23 <0.20Χαδµιυµ (Χδ)

Σ 3.2µγ/κγ δσ <3.0 <3.0Κοβαλτ (Χο)

Σ 28µγ/κγ δσ 27 <5.0Κοπερ (Χυ)

Σ 0.25µγ/κγ δσ 0.21 <0.050Κωικ (Ηγ)

Σ <1.5µγ/κγ δσ <1.5 <1.5Μολψβδεεν (Μο)

Σ <4.0µγ/κγ δσ <4.0 <4.0Νικκελ (Νι)

Σ 53µγ/κγ δσ 52 <10Λοοδ (Πβ)

Σ 29µγ/κγ δσ 27 <20Ζινκ (Ζν)

Μινεραλε ολιε

<3.0µγ/κγ δσ <3.0 <3.0Μινεραλε ολιε (Χ10−Χ12)

<5.0µγ/κγ δσ <5.0 <5.0Μινεραλε ολιε (Χ12−Χ16)

<5.0µγ/κγ δσ <5.0 <5.0Μινεραλε ολιε (Χ16−Χ21)

19µγ/κγ δσ 28 <11Μινεραλε ολιε (Χ21−Χ30)

21µγ/κγ δσ 49 5.2Μινεραλε ολιε (Χ30−Χ35)

<6.0µγ/κγ δσ 11 <6.0Μινεραλε ολιε (Χ35−Χ40)

Σ 1)1)48µγ/κγ δσ 92 <35Μινεραλε ολιε τοτααλ (Χ10−Χ40)

Ζιε βιϕλ. Ζιε βιϕλ.Χηροµατογραµ ολιε (ΓΧ)

Πολψχηλοορβιφενψλεν, ΠΧΒ

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 28

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 52

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 101

1

2

3

01 (5−55) 02 (5−55) 03 (0−40) 07 (0−50) 09 (0−50) 10 (0−30) 11 (0−50) 12 (0−50)

04 (0−50) 05 (0−50) 06 (0−50) 08 (0−50) 13 (0−50)

01 (60−100) 01 (100−130) 01 (130−180) 02 (60−110) 03 (45−95) 03 (100−150) 03 (150−200) 8695600

8695599

8695598

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Μονστεροµσχηριϕϖινγ Μονστερ νρ.

Θ: δοορ ΡϖΑ γεαχχρεδιτεερδε ϖερριχητινγ

Α: ΑΠ04 ερκενδε ϖερριχητινγ

Νρ.

ΡϖΑ Λ010

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

ΤΕΣΤΕΝ

∆ιτ χερτιφιχαατ µαγ υιτσλυιτενδ ιν ζιϕν γεηεελ ωορδεν γερεπροδυχεερδ.

Σ: ΑΣ 3000 ερκενδε ϖερριχητινγ

27−Αυγ−2015

27−Αυγ−2015

27−Αυγ−2015

∆ατυµ µονστερναµε

ς: ςΛΑΡΕΛ ερκενδε ϖερριχητινγ
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ωεστερβροεκ

1 2 3

2/2

ςΝ−61658−1

Αναλψσεχερτιφιχαατ

04−09−2015/09:49

Υω προϕεχτ/ϖερσλαγνυµµερ

Υω προϕεχτνααµ

Υω ορδερνυµµερ

Μονστερνεµερ

Σταρτδατυµ

Ραππορταγεδατυµ

Βιϕλαγε

Παγινα

Αναλψσε Εενηειδ

Α,Β,Χ

28−08−2015

Μονστερµατριξ Γρονδ; Γρονδ (ΑΣ3000)

2015094714/1Χερτιφιχαατνυµµερ/ςερσιε

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 118

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 138

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 153

Σ <0.0010µγ/κγ δσ <0.0010 <0.0010ΠΧΒ 180

Σ 2)2)2)0.0049µγ/κγ δσ 0.0049 0.0049ΠΧΒ (σοµ 7) (φαχτορ 0,7)

Πολψχψχλισχηε Αροµατισχηε Κοολωατερστοφφεν, ΠΑΚ

Σ <0.050µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Ναφταλεεν

Σ <0.050µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Φεναντηρεεν

Σ <0.050µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Αντηραχεεν

Σ 0.12µγ/κγ δσ 0.096 <0.050Φλυοραντηεεν

Σ 0.056µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Βενζο(α)αντηραχεεν

Σ 0.090µγ/κγ δσ 0.053 <0.050Χηρψσεεν

Σ <0.050µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Βενζο(κ)φλυοραντηεεν

Σ 0.054µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Βενζο(α)πψρεεν

Σ <0.050µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Βενζο(γηι)περψλεεν

Σ 0.052µγ/κγ δσ <0.050 <0.050Ινδενο(123−χδ)πψρεεν

Σ 2)0.55µγ/κγ δσ 0.43 0.35ΠΑΚ ςΡΟΜ (10) (φαχτορ 0,7)

1

2

3

01 (5−55) 02 (5−55) 03 (0−40) 07 (0−50) 09 (0−50) 10 (0−30) 11 (0−50) 12 (0−50)

04 (0−50) 05 (0−50) 06 (0−50) 08 (0−50) 13 (0−50)

01 (60−100) 01 (100−130) 01 (130−180) 02 (60−110) 03 (45−95) 03 (100−150) 03 (150−200) 8695600

8695599

8695598

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Μονστεροµσχηριϕϖινγ Μονστερ νρ.

ΑκκοορδΘ: δοορ ΡϖΑ γεαχχρεδιτεερδε ϖερριχητινγ

Α: ΑΠ04 ερκενδε ϖερριχητινγ
Πρ.χορδ.

Νρ.

ΡϖΑ Λ010

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

ΤΕΣΤΕΝ

∆ιτ χερτιφιχαατ µαγ υιτσλυιτενδ ιν ζιϕν γεηεελ ωορδεν γερεπροδυχεερδ.

Σ: ΑΣ 3000 ερκενδε ϖερριχητινγ

27−Αυγ−2015

27−Αυγ−2015

27−Αυγ−2015

∆ατυµ µονστερναµε

ς: ςΛΑΡΕΛ ερκενδε ϖερριχητινγ GW
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Βιϕλαγε (Α) µετ δεελµονστερινφορµατιε βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015094714/1

Παγινα 1/1

Μονστερ νρ. Βοορνρ ςαν Τοτ Βαρχοδε ΜονστεροµσχηριϕϖινγΟµσχηριϕϖινγ

01 (5−55) 02 (5−55) 03 (0−40) 07 (0−50) 09 (0−50) 8695598 03  0  40 05326311761

 8695598 07  0  50 05323641891

 8695598 01  5  55 05326311621

 8695598 09  0  50 05326311501

 8695598 10  0  30 05326311581

 8695598 02  5  55 05326311751

 8695598 11  0  50 05326311781

 8695598 12  0  50 05326311841

04 (0−50) 05 (0−50) 06 (0−50) 08 (0−50) 13 (0−50) 8695599 04  0  50 05323645181

 8695599 05  0  50 05323641321

 8695599 06  0  50 05323642581

 8695599 08  0  50 05323645551

 8695599 13  0  50 05323645171

01 (60−100) 01 (100−130) 01 (130−180) 02 (60−110) 8695600 01  60  100 05326311792

 8695600 02  60  110 05326311822

 8695600 03  45  95 05326311702

 8695600 01  100  130 05323640983

 8695600 03  100  150 05326311673

 8695600 01  130  180 05323640924

 8695600 03  150  200 05323644804

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).
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Βιϕλαγε (Β) µετ οπµερκινγεν βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015094714/1

Παγινα 1/1

Οπµερκινγ 1)

Ηυµυσαχητιγε ϖερβινδινγεν αανγετοονδ.

Οπµερκινγ 2)

∆ε τοετσωααρδε ϖαν δε σοµ ισ γελιϕκ ααν δε σοµµατιε ϖαν 0,7∗ΡΓ

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).
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Βιϕλαγε (Χ) µετ µετηοδεϖερωιϕζινγεν βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015094714/1
Παγινα 1/1

.

Αναλψσε Μετηοδε ρεφερεντιεΤεχηνιεκΜετηοδε

Χφ. ΑΣ3000ςοορβεηανδελινγΩ0106Χρψογεεν µαλεν ΑΣ3000

Χφ. πβ 3010−2 εν γω. ΝΕΝ−ΙΣΟ 11465ΓραϖιµετριεΩ0104∆ρογε Στοφ

Χφ. πβ 3010−3 εν χφ. ΝΕΝ 5754ΓραϖιµετριεΩ0109Οργανισχηε στοφ (γλοειρεστ)

Χφ. πβ 3010−4 εν χφ. ΝΕΝ 5753ΣεδιµεντατιεΩ0171Λυτυµ (φραχτιε < 2 ∝µ)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Βαριυµ (Βα)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Χαδµιυµ (Χδ)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Κοβαλτ (Χο)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Κοπερ (Χυ)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Κωικ (Ηγ)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Μολψβδεεν (Μο)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Νικκελ (Νι)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Λοοδ (Πβ)

Χφ. πβ 3010−5 εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0423Ζινκ (Ζν)

Χφ. πβ 3010−7 εν γω. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 16703ΓΧ−ΦΙ∆Ω0202Μινεραλε Ολιε (ΓΧ) (Χ10 − Χ40)

Γελιϕκω. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 16703ΓΧ−ΦΙ∆Ω0202Χηροµατογραµ ΜΟ (ΓΧ)

Χφ. πβ 3010−8 εν γω. ΝΕΝ 6980ΓΧ−ΜΣΩ0271ΠΧΒ (7)

Χφ. πβ. 3010−6 εν γω. ΝΕΝ−ΙΣΟ 18287ΓΧ−ΜΣΩ0271ΠΑΚ σοµ ΑΣ3000/ΑΠ04

Χφ. πβ. 3010−6 εν γω. ΝΕΝ−ΙΣΟ 18287ΓΧ−ΜΣΩ0271ΠΑΚ (10 ςΡΟΜ)

Ναδερε ινφορµατιε οϖερ δε τοεγεπαστε ονδερζοεκσµετηοδεν αλσµεδε εεν χλασσιφιχατιε ϖαν δε µεετονζεκερηειδ 

στααν ϖερµελδ ιν ονσ οϖερζιχητ ∀Σπεχιφιχατιεσ αναλψσεµετηοδεν∀,  ϖερσιε ϕυλι 2011.

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8695598  
Certificate no.: 2015094714
Sample description.:       01 (5-55) 02 (5-55) 03 (0-40) 07 (0-50) 09 (0-50)

 V  

Minutes
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0
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8695599  
Certificate no.: 2015094714
Sample description.:       04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50)

 V  

Minutes
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ωεστερβροεκ

1

ρδ 1/2

ςΝ−61658−1

Αναλψσεχερτιφιχαατ

11−09−2015/14:12

Υω προϕεχτ/ϖερσλαγνυµµερ

Υω προϕεχτνααµ

Υω ορδερνυµµερ

Μονστερνεµερ

Σταρτδατυµ

Ραππορταγεδατυµ

Βιϕλαγε

Παγινα

Αναλψσε Εενηειδ

Α,Β,Χ

03−09−2015

Μονστερµατριξ Ωατερ; Ωατερ (ΑΣ3000)

2015097158/1Χερτιφιχαατνυµµερ/ςερσιε

Μεταλεν

Σ 73∝γ/ΛΒαριυµ (Βα)

Σ <0.20∝γ/ΛΧαδµιυµ (Χδ)

Σ 3.3∝γ/ΛΚοβαλτ (Χο)

Σ 18∝γ/ΛΚοπερ (Χυ)

Σ <0.050∝γ/ΛΚωικ (Ηγ)

Σ <2.0∝γ/ΛΜολψβδεεν (Μο)

Σ 9.7∝γ/ΛΝικκελ (Νι)

Σ 6.5∝γ/ΛΛοοδ (Πβ)

Σ 15∝γ/ΛΖινκ (Ζν)

ςλυχητιγε Αροµατισχηε Κοολωατερστοφφεν

Σ <0.20∝γ/ΛΒενζεεν

Σ <0.20∝γ/ΛΤολυεεν

Σ <0.20∝γ/ΛΕτηψλβενζεεν

Σ <0.10∝γ/Λο−Ξψλεεν

Σ <0.20∝γ/Λµ,π−Ξψλεεν

Σ 1)0.21∝γ/ΛΞψλενεν (σοµ) φαχτορ 0,7

<0.90∝γ/ΛΒΤΕΞ (σοµ)

Σ <0.020∝γ/ΛΝαφταλεεν

Σ <0.20∝γ/ΛΣτψρεεν

ςλυχητιγε οργανισχηε ηαλογεενκοολωατερστοφφεν

Σ <0.20∝γ/Λ∆ιχηλοορµετηααν

Σ <0.20∝γ/ΛΤριχηλοορµετηααν

Σ <0.10∝γ/ΛΤετραχηλοορµετηααν

Σ <0.20∝γ/ΛΤριχηλοορετηεεν

Σ <0.10∝γ/ΛΤετραχηλοορετηεεν

Σ <0.20∝γ/Λ1,1−∆ιχηλοορετηααν

Σ <0.20∝γ/Λ1,2−∆ιχηλοορετηααν

Σ <0.10∝γ/Λ1,1,1−Τριχηλοορετηααν

Σ <0.10∝γ/Λ1,1,2−Τριχηλοορετηααν

Σ <0.10∝γ/Λχισ 1,2−∆ιχηλοορετηεεν

1 01 (150−250) 8703059

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Μονστεροµσχηριϕϖινγ Μονστερ νρ.

Θ: δοορ ΡϖΑ γεαχχρεδιτεερδε ϖερριχητινγ

Α: ΑΠ04 ερκενδε ϖερριχητινγ

Νρ.

ΡϖΑ Λ010

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

ΤΕΣΤΕΝ

∆ιτ χερτιφιχαατ µαγ υιτσλυιτενδ ιν ζιϕν γεηεελ ωορδεν γερεπροδυχεερδ.

Σ: ΑΣ 3000 ερκενδε ϖερριχητινγ

03−Σεπ−2015

∆ατυµ µονστερναµε

ς: ςΛΑΡΕΛ ερκενδε ϖερριχητινγ
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ωεστερβροεκ

1

ρδ 2/2

ςΝ−61658−1

Αναλψσεχερτιφιχαατ

11−09−2015/14:12

Υω προϕεχτ/ϖερσλαγνυµµερ

Υω προϕεχτνααµ

Υω ορδερνυµµερ

Μονστερνεµερ

Σταρτδατυµ

Ραππορταγεδατυµ

Βιϕλαγε

Παγινα

Αναλψσε Εενηειδ

Α,Β,Χ

03−09−2015

Μονστερµατριξ Ωατερ; Ωατερ (ΑΣ3000)

2015097158/1Χερτιφιχαατνυµµερ/ςερσιε

Σ <0.10∝γ/Λτρανσ 1,2−∆ιχηλοορετηεεν

<1.6∝γ/ΛΧΚΩ (σοµ)

Σ <0.20∝γ/ΛΤριβροοµµετηααν

Σ <0.10∝γ/Λςινψλχηλοριδε

Σ <0.10∝γ/Λ1,1−∆ιχηλοορετηεεν

Σ 1)0.14∝γ/Λ1,2−∆ιχηλοορετηενεν (Σοµ) φαχτορ 0,7

Σ <0.20∝γ/Λ1,1−∆ιχηλοορπροπααν

Σ <0.20∝γ/Λ1,2−∆ιχηλοορπροπααν

Σ <0.20∝γ/Λ1,3−∆ιχηλοορπροπααν

Σ 0.42∝γ/Λ∆ιχηλοορπροπανεν σοµ φαχτορ 0.7

Μινεραλε ολιε

<10∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ10−Χ12)

<10∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ12−Χ16)

<10∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ16−Χ21)

<15∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ21−Χ30)

<10∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ30−Χ35)

<10∝γ/ΛΜινεραλε ολιε (Χ35−Χ40)

Σ <50∝γ/ΛΜινεραλε ολιε τοτααλ (Χ10−Χ40)

1 01 (150−250) 8703059

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Μονστεροµσχηριϕϖινγ Μονστερ νρ.

ΑκκοορδΘ: δοορ ΡϖΑ γεαχχρεδιτεερδε ϖερριχητινγ

Α: ΑΠ04 ερκενδε ϖερριχητινγ
Πρ.χορδ.

Νρ.

ΡϖΑ Λ010

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

ΤΕΣΤΕΝ

∆ιτ χερτιφιχαατ µαγ υιτσλυιτενδ ιν ζιϕν γεηεελ ωορδεν γερεπροδυχεερδ.

Σ: ΑΣ 3000 ερκενδε ϖερριχητινγ

03−Σεπ−2015

∆ατυµ µονστερναµε

ς: ςΛΑΡΕΛ ερκενδε ϖερριχητινγ GW
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Βιϕλαγε (Α) µετ δεελµονστερινφορµατιε βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015097158/1

Παγινα 1/1

Μονστερ νρ. Βοορνρ ςαν Τοτ Βαρχοδε ΜονστεροµσχηριϕϖινγΟµσχηριϕϖινγ

01 (150−250) 8703059 01  150  250 06915804191

 8703059 01  150  250 08003922292

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).
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Βιϕλαγε (Β) µετ οπµερκινγεν βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015097158/1

Παγινα 1/1

Οπµερκινγ 1)

∆ε τοετσωααρδε ϖαν δε σοµ ισ γελιϕκ ααν δε σοµµατιε ϖαν 0,7∗ΡΓ

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).
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Βιϕλαγε (Χ) µετ µετηοδεϖερωιϕζινγεν βεηορενδε βιϕ αναλψσεχερτιφιχαατ 2015097158/1
Παγινα 1/1

.

Αναλψσε Μετηοδε ρεφερεντιεΤεχηνιεκΜετηοδε

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254Ξψλενεν σοµ ΑΣ3000

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254Αροµατεν (ΒΤΕΞΝ)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Χαδµιυµ (Χδ)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Βαριυµ (Βα)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Χοβαλτ (Χο)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Κοπερ (Χυ)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Κωικ (Ηγ)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Μολψβδεεν (Μο)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Νικκελ (Νι)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Λοοδ (Πβ)

Χφ. πβ 3110−3  εν χφ. ΝΕΝ−ΕΝ−ΙΣΟ 17294−2ΙΧΠ−ΜΣΩ0421Ζινκ (Ζν)

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254Στψρεεν

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254ςΟΧλ (11)

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254Τριβροοµµετηααν (Βροµοφορµ)

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254ςινψλχηλοριδε

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ02541,1−∆ιχηλοορετηεεν

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254∆ιΧλΕτηεεν σοµ ΑΣ3000

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ02541,1−∆ιχηλοορπροπααν

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ02541,2−∆ιχηλοορπροπααν

Χφ. πβ 3130−1ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ02541,3−∆ιχηλοορπροπααν

Χφ. πβ 3130−2 εν γω. ΝΕΝ ΕΝ ΙΣΟ 15680ΗΣ−ΓΧ−ΜΣΩ0254∆ιΧηλπροπ. σοµ ΑΣ300

Χφ. πβ 3110−5ΛςΙ−ΓΧ−ΦΙ∆Ω0215Μινεραλε Ολιε (ΓΧ) (Χ10 − Χ40)

Ναδερε ινφορµατιε οϖερ δε τοεγεπαστε ονδερζοεκσµετηοδεν αλσµεδε εεν χλασσιφιχατιε ϖαν δε µεετονζεκερηειδ 

στααν ϖερµελδ ιν ονσ οϖερζιχητ ∀Σπεχιφιχατιεσ αναλψσεµετηοδεν∀,  ϖερσιε ϕυλι 2011.

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς. ισ ΙΣΟ 14001: 2004 γεχερτιφιχεερδ δοορ

Τ⇐ς εν ερκενδ δοορ ηετ ςλααµσε Γεωεστ (ΟςΑΜ εν ∆επ. ΛΝΕ), 

ηετ Βρυσσελσε Γεωεστ (ΒΙΜ), ηετ Ωααλσε Γεωεστ (∆ΓΡΝΕ−ΟΩ∆) 

εν δοορ δε οϖερηειδ ϖαν Λυξεµβυργ (ΜΕς).

Ευροφινσ Αναλψτιχο Β.ς.

Γιλδεωεγ 44−46

3771 ΝΒ  Βαρνεϖελδ

Π.Ο. Βοξ 459

3770 ΑΛ  Βαρνεϖελδ ΝΛ

Τελ. +31 (0)34 242 63 00

Φαξ +31 (0)34 242 63 99

Ε−µαιλ ινφο−ενϖ≅ευροφινσ.νλ

Σιτε ωωω.ευροφινσ.νλ

ΒΝΠ Παριβασ Σ.Α. 227 9245 25 

ςΑΤ/ΒΤΩ Νο. ΝΛ 8043.14.883.Β01

ΚϖΚ Νο.  09088623

ΙΒΑΝ: ΝΛ71ΒΝΠΑ0227924525 

ΒΙΧ: ΒΝΠΑΝΛ2Α
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Bijlage 6
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Projectcode: VN-61658-1 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MMBg01 MMBg02 MMOg03 

Certificaatcode   2015094714 2015094714 2015094714 

Boring(en)   01, 02, 03, 07, 09, 10, 11, 12 04, 05, 06, 08, 13 01, 01, 01, 02, 03, 03, 03 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,55 0,00 - 0,50 0,45 - 2,00 

Humus % ds 14 16 1,3 

Lutum % ds 2,1 2,5 5,5 
Datum van toetsing  22-9-2015 22-9-2015 22-9-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,55    0,43    0,35   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,09   0,096 0,059   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,09 0,07   0,053 0,032   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,056 0,041   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,054 0,039   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,052 0,038   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40 -0,03   0,26 -0,03   <0,35 -0,03 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0036 -0,02   <0,0030 -0,02   <0,025 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,000   <0,001 <0,004  
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,2 11,1 -0,02  <3 <7 -0,05  <3 <5 -0,06 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <6 -0,45 

Koper [Cu] mg/kg ds  28 41 0,01  27 37 -0,02  <5 <6 -0,23 

Zink [Zn] mg/kg ds  29 53 -0,15  27 46 -0,16  <20 <28 -0,19 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,26 0,29 -0,03  0,23 0,24 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  26 100
 (6)

   23 84
 (6)

   <20 <38
 (6)

  

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,33 0,01  0,21 0,27 0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  53 68 0,04  52 64 0,03  <10 <10 -0,08 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 86,1    83,4    98,3   

Droge stof % m/m  74,3 74,3
 (6)

   72,3 72,3
 (6)

   82,7 82,7
 (6)

  

Lutum %  2,1    2,5    5,5   

Organische stof (humus) %  14    16    1,3   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2
 (6)

   <3 1
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  48 35 -0,03  92 56 -0,03  <35 <123 -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 3

 (6)
   <5 2

 (6)
   <5 18

 (6)
  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 3
 (6)

   <5 2
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  19 14
 (6)

   28 17
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  21 15
 (6)

   49 30
 (6)

   5,2 26,0
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 3
 (6)

   11 7
 (6)

   <6 21
 (6)

  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  3-9-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 
Datum van toetsing  22-9-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

  

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

  

CKW (som) µg/l  <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

Kobalt [Co] µg/l  3,3 3,3  -0,21 

Nikkel [Ni] µg/l  9,7 9,7  -0,09 

Koper [Cu] µg/l  18 18  0,05 

Zink [Zn] µg/l  15 15  -0,07 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium [Ba] µg/l  73 73  0,04 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  6,5 6,5  -0,14 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

  
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 

(6)
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Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
Naftaleen µg/l  0,01   70 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Samenvatting 

In opdracht van Jack Koster Houses te Westerbroek, heeft Koeman en Bijkerk bv een 

toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd in verband met de voorgenomen 

uitbreiding van de Boekhors te Westerbroek. Men is voornemens een woonwijk te 

bouwen. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1 ha en is gelegen aan de 

westzijde van Westerbroek. Hierbij moet rekening worden gehouden met beschermde 

soorten planten en dieren. 

 

De Wet natuurbescherming heeft als doel het voor de lange termijn beschermen van 

biodiversiteit. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur schaden en zijn 

daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan moet er ontheffing worden 

aangevraagd voor het overtreden van een verbodsbepaling. Koeman en Bijkerk bv heeft 

op basis van veldonderzoek (d.d. 14 september 2017) en bronnenonderzoek de effecten 

van deze ingreep onderzocht en beoordeeld of voor genoemd initiatief een ontheffing 

moet worden aangevraagd. 

 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van algemene 

broedvogels en vleermuizen. Indien de werkzaamheden met inachtneming van de in 

Hoofdstuk 4 genoemde maatregelen worden uitgevoerd met betrekking tot algemene 

broedvogels wordt overtreding van verbodsbepalingen voorkomen voor deze soortgroep.  

 

Indien niet aan genoemde maatregelen kan worden voldaan dient wel ontheffing van de 

Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 

 

Voor vleermuizen dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar gebruik van het 

plangebied. De aanwezigheid van verblijfplaatsen moet worden onderzocht door visuele 

inspectie (zichtwaarnemingen en sporen) en met behulp van een batdetector (registreren 

van door vleermuizen geproduceerd geluid). Voor een volledige inventarisatie van 

vleermuizen dient zowel in het voorjaar (de kraamperiode) als in het najaar (de 

paarperiode) te worden geïnventariseerd, omdat vleermuizen zich niet het gehele jaar op 

dezelfde plaats ophouden. Het onderzoek geeft uitsluitsel of voor genoemde soort(en) 

ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden of 

gebieden die deel uitmaken van het NNN waarop de ingreep een negatief effect zou 

kunnen hebben.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Jack Koster Houses te Westerbroek, heeft Koeman en Bijkerk bv een 

toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd in verband met de voorgenomen 

uitbreiding van de Boekhors te Westerbroek. Men is voornemens een woonwijk te 

bouwen. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1 ha en is gelegen aan de 

westzijde van Westerbroek. Momenteel heeft het plangebied een natuurlijke uitstraling 

met enkele sloten en bomensingels. Het plan is om hier diverse kavels te maken met een 

inrichting die past bij het landschap en bij het dorp. Door Jack Koster Houses zijn diverse 

toekomstige scenario’s meegestuurd met de offerteaanvraag. Alle verschillende opties 

betreffen een woonwijk met een flink aandeel groen tussen de huizen en een poel aan de 

zuidoostzijde. 

 

 

Figuur 1 Luchtfoto met rood omlijnd het plangebied (bron: http://www.openstreetmap.org)  

In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnen- en veldonderzoek naar het voorkomen 

van beschermde soorten. Het doel is te bepalen of de voorgenomen werkzaamheden 

leiden tot overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. 

 

Dit rapport beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de methodiek bij de uitgevoerde 

inventarisatie. De effecten van de ingreep op beschermde en/of bijzondere soorten 

planten en dieren zijn in beeld gebracht en getoetst aan de verbodsbepalingen uit de 

natuurwetgeving. Daarbij is ingegaan op de volgende vragen: 

 Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in de 

invloedssfeer van de voorgenomen ingreep? 
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 Welke effecten op beschermde soorten heeft de voorgenomen ingreep?  

 Kunnen deze effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 

 Welke verbodsbepalingen worden overtreden/is een ontheffing nodig? 

 Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde 

soorten zijn noodzakelijk? 

 Is nader onderzoek noodzakelijk? 

1.2 Verantwoording 

De toetsing is een effectbepaling en -beoordeling op basis van de huidige aanwezigheid 

van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van het 

plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De 

toetsing is opgesteld op basis van het in 2017 uitgevoerde veldwerk, de huidige ter 

beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen.  

 

Veldbezoek 

Het plangebied is op 14 september 2017 bezocht. Tijdens het veldbezoek is zoveel 

mogelijk informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde 

soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van 

pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken 

en expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio 

voorkomende beschermde soorten.  

 

Bronnenonderzoek 

Aanvullend op het veldbezoek heeft beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Voor 

een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de NDFF 

geraadpleegd. 
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2 Toetsingskader beschermde soorten en gebieden 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden (Anonymus 2016). 

Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- 

en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen 

wordt via deze wet geregeld. 

 

De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet) zijn 

opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De 

verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in de Wet 

natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per 

beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden (voorheen Boswet) zijn 

beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet. 

 

In het voorliggende rapport toetsen we aan bepalingen voor beschermde soorten (Wnb: 

Hoofdstuk 3), er is niet getoetst aan de bepalingen uit de hoofdstukken 2 en 4 van de 

wet. Hieronder is dit kort toegelicht. 

2.1 Beschermingsregimes soorten 

Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden moet rekening worden gehouden met 

het huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. Als 

de voor-genomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende 

beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een 

ontheffing moet worden verkregen.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie 

beschermingsregimes:  

 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  

 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2) en  

 Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  

 

Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime 

voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een aantal soorten 

beschermd die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder 

‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor 

handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb 

Art 3.10 lid 2a).  

 

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb 

§3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb §3.3). Vogels en strikt beschermde soorten zijn Europees 

beschermd, de ‘andere soorten’ betreffen Nationaal beschermde soorten. 
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Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende 

beschermde soorten, is nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet 

worden verkregen voordat de ingreep wordt uitgevoerd (zie bijlage II). 

2.2 Natura 2000-gebieden  

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe omgeving 

van het plangebied bevinden zich geen wettelijk beschermde gebieden waarop de 

ingreep een negatief effect zou kunnen hebben. Het meest nabijgelegen wettelijk 

beschermde gebied, het N2000-gebied Zuidlaardermeer bevindt zich op een afstand van 

600 meter km van het plangebied.  

2.3 Houtopstanden 

De te kappen bomen staan binnen de bebouwde kom. De regels ten aanzien van 

houtopstanden zijn in dergelijke gevallen niet van toepassing. 

2.4 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt direct naast het Natuurnetwerk Nederland. Dit gebied is aangewezen 

als N14.02 Hoog- en laagveenbos en als N04.02 Zoete Plas. Vanuit de Groningse 

Omgevingsverordening gaat men niet uit van een externe werking van effecten vanuit 

gebieden buiten de NNN op NNN-gebieden (Provincie Groningen, 2016). Het 

toetsingskader van de NNN is daardoor niet van toepassing. 
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3 Resultaten veld- en bronnenonderzoek  

3.1 Gebiedsbeschrijving 

Momenteel ligt het terrein braak. Het gebied is grotendeels omringd door een smalle 

watergang. Alleen de zuidelijke watergang is iets breder en bevat waterplanten en een 

enigszins ontwikkelde oever. Het middendeel van het terrein bestaat uit voedselrijk 

grasland met algemene kruiden. Ook is een klein heuveltje aanwezig. Rondom staat een 

houtsingel met onder andere behoorlijk dikke bomen. In het midden van het terrein staan 

enkele jonge bomen. Het gebied wordt momenteel voornamelijk gebruikt door bewoners 

van de naastgelegen wijk om de hond uit te laten. 

 

 

 

Figuur 2 Links brug voor wandelaars over een sloot. Rechts een overzicht van de planlocatie 

3.2 Bronnenonderzoek 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft een eerste indruk van mogelijk 

aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied en binnen de directe omgeving. 

Als zoekgebied is gekozen voor een gebied met een straal van circa 200 meter rondom 

het plangebied, waarbij gericht gezocht is naar alle beschermde en rode lijst soorten die 

de afgelopen 10 jaar zijn waargenomen, met uitzondering van vogels. 

 

Uit de NDFF is alleen de Europees beschermde Bever (artikel 3.5 Wet 

natuurbescherming) waargenomen (Tabel 1).  

 

Het plangebied heeft slechts een beperkte omvang en beschikt, in vergelijking met de 

directe omgeving, niet of nauwelijks over habitat dat potentieel geschikt is voor de Bever. 

Het wordt zeer onwaarschijnlijk geacht dat de deze soort van het plangebied gebruik 

maakt. 



14/30 Toetsing Wet natuurbescherming – uitbreiding Boekhors 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-102 

Tabel 1 Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 18 september 2017) voor alle soortgroepen, met uitzondering 

van de soortgroep vogels ; WNB: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal 

beschermde soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: Hier is 

aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. GR=Groningen. RL: status van soort met 

vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild uitgestorven op 

wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = 

bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015);  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Zoogdieren  

Bever Castor fiber EU - 7 

 

3.3 Functie van het plangebied voor beschermde soorten 

In onderstaande tekst is per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten tijdens 

het veldbezoek op 14 september 2017 zijn waargenomen of waarvan het zeer 

waarschijnlijk wordt geacht dat de soorten in het plangebied voorkomen. 

 

Vaatplanten 

In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten planten aangetroffen. 

Geschikte groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn ook 

geen waarnemingen van beschermde soorten planten bekend (NDFF 2017(i)). Het 

voorkomen van beschermde planten in het plangebied is op basis van het veldbezoek en 

verspreidingsgegevens uitgesloten. 

 

Libellen 

In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen libellen aangetroffen. Het veldbezoek is 

uitgevoerd in een jaargetijde (herfst) die ongeschikt is voor het waarnemen van veel 

soorten libellen. Geschikte leefgebieden ontbreken echter; de slootkanten zijn vrij steil en 

beschaduwd en hebben een matig ontwikkelde oevervegetatie. Uit het plangebied en zijn 

omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde soorten libellen bekend (NDFF 

2017(i)). Op grond hiervan is beoordeeld dat het plangebied geen betekenis heeft voor 

beschermde soorten libellen. 

 

Dagvlinders 

In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen dagvlinders aangetroffen. Het veldbezoek 

is uitgevoerd in een jaargetijde (herfst) die ongeschikt is voor het waarnemen van veel 

soorten dagvlinders. Geschikte leefgebieden ontbreken echter; het plangebied is vrij 

voedselrijk en bevat naar verwachting geen geschikt biotoop voor beschermde soorten. 

Uit het plangebied en zijn omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde soorten 

dagvlinders bekend (NDFF 2017(i)). Op grond hiervan is beoordeeld dat het plangebied 

geen betekenis heeft voor beschermde soorten dagvlinders. 

 

Amfibieën 

In het plangebied liggen enkele wateren die geschikt zijn voor algemene soorten 

amfibieën zoals Gewone pad en Bruine kikker. Ten tijde van het veldbezoek waren 
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amfibieën mogelijk echter verminderd actief vanwege de temperatuur en zijn daardoor 

niet aangetroffen. Naar verwachting kan een kleine populatie amfibieën zich ophouden in 

het gebied en er zich voortplanten. Het plangebied is niet van groot belang voor 

amfibieën; in de omgeving zijn vele geschikte(re) wateren aanwezig. Bovendien creëert 

de geplande nieuwe inrichting meer voortplantingshabitat voor deze soorten. Gewone 

pad en Bruine kikker zijn Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet 

natuurbescherming). 

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn twee vogelsoorten aangetroffen. Beide soorten komen in 

Nederland algemeen voor (zie Bijlage I). Alle waargenomen soorten worden beschermd 

onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1; Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn), zoals bijna alle in Nederland voorkomende vogelsoorten. Er zijn geen 

jaarrond beschermde nesten aangetroffen.  

 

Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen. In het plangebied komen 

mogelijk Nationaal beschermde soorten voor zoals muizensoorten en marterachtigen. 

Marterachtigen foerageren mogelijk in het plangebied maar hebben hier niet hun vaste 

verblijfplaats.  

In het plangebied is één boom aangetroffen met spechtengaten in het midden van het 

plangebied. Mogelijk is deze in gebruik door vleermuizen. Door de beschutte ligging is 

het gebied ook geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Uit het plangebied en zijn 

omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde soorten vleermuizen bekend (NDFF 

2017(i)). 

 

Overige soortgroepen 

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de huidige inrichting het plangebied ongeschikt 

maakt voor overige beschermde soorten. 

3.4 Gebiedspotenties 

Het plangebied is omringd met vrij veel dikke bomen die momenteel nog geen gaten 

hebben. Door deze bomen te bewaren zullen mogelijk spechten hier nesten in hakken 

wat op de lange termijn holtes voor vleermuizen oplevert. Ook dragen oudere bomen bij 

aan de sfeer van het plangebied. Door natuur-inclusief te bouwen kan ieder nieuw huis 

bijdragen aan de biodiversiteit in het plangebied. De nieuwe bebouwing in het plangebied 

kan voorzien worden van ingebouwde neststenen voor bijvoorbeeld spreeuwen, 

huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Wat precies mogelijk is hangt af van de 

geplande bebouwing. De watergangen hebben idealiter een zo flauw mogelijke oever 

zodat amfibieën, libellen en andere soorten een leefgebied vinden. Indien gewenst 

kunnen oevers en groenstroken ingezaaid worden met inheemse kruiden. Inheemse 

kruiden trekken verschillende soorten dagvlinders aan. Indien nieuwe bomen worden 

aangeplant, wordt aanbevolen inheemse soorten te gebruiken. Uitheemse soorten 

leveren vaak minder voedsel op voor inheemse vogels, dagvlinders en insecten. Door in 
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een eventuele houtwal stronken te laten liggen, wordt vlak naast geschikt 

voortplantingswater ook een geschikt landhabitat voor amfibieën gecreëerd. Amfibieën 

overwinteren regelmatig onder oude stronken hout.  
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4 Effecten van de ingreep en te treffen maatregelen 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele beschermde soorten aangetroffen waarop de 

voorgenomen ingreep in meer of mindere mate gevolgen zal hebben. 

4.1 Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 

Effecten van de ingreep 

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd kan bij het verwijderen 

van opgaande beplanting verstoring van broedende vogels optreden of zelfs vernietiging 

van nesten en broedsels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vast begrensde 

broedperiode gehanteerd. Indien een broedgeval wordt geconstateerd valt deze binnen 

de broedperiode, ongeacht de datum. Vernietiging van nesten en broedsels is een 

overtreding van verbodsbepaling Art. 3.1, lid 2 van de Wnb. Om dit te voorkomen worden 

de volgende maatregelen aanbevolen. 

 

Maatregelen 

Wetsovertreding kan worden voorkomen door: 

 De werkzaamheden niet plaats te laten vinden in de broedperiode; bomen, 

bosschages en/of overige structuren waar vogels kunnen broeden buiten het 

broedseizoen van de algemene broedvogelsoorten verwijderen. Het broedseizoen 

loopt globaal van maart tot en met augustus; 

 Bomen en struiken te inspecteren op broedgevallen vlak voor de kap; 

 Eventueel kan er voor worden gekozen om voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden en voorafgaand aan het broeden de opgaande vegetatie te 

verwijderen op de plekken waar ingrepen plaatsvinden, zodat deze onaantrekkelijk 

zijn voor vogels om er te broeden. Dit betekent dat de ingreeplocaties voor het 

verwijderen van de vegetatie op broedende vogels wordt gecontroleerd. Houdt er 

rekening mee dat de meeste vogels al in maart met de bouw van een nest beginnen. 

4.2 Vleermuizen 

Effecten van de ingreep 

Er zijn geen sporen aangetroffen van vleermuizen. De kans dat vleermuizen de boom 

met gaten gebruiken als zomerverblijf, kraamkamer of winterverblijf is op basis van de 

uitgevoerde quickscan niet uit te sluiten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of 

vleermuizen gebruik maken van de te kappen boom. Nader onderzoek is niet 

noodzakelijk indien deze boom kan worden opgenomen in de plannen voor de 

ontwikkeling van het gebied en daardoor geen gevolgen optreden voor eventuele 

vleermuizen die gebruik maken van de boom. Een ter zake kundige ecoloog dient te 

beoordelen of dit het geval is. 

 

Indien momenteel vleermuizen foerageren binnen het plangebied, wordt dit door de 

komst van de woonwijk mogelijk verhinderd of tenminste sterk beïnvloed. Een 



18/30 Toetsing Wet natuurbescherming – uitbreiding Boekhors 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-102 

foerageergebied voor vleermuizen is alleen beschermd als het van groot belang is voor 

de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen elders, doordat in de nabijheid 

onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. In de omgeving zijn vele soortgelijke stukken 

aanwezig waar vleermuizen kunnen foerageren. Daardoor is het plangebied als 

foerageergebied naar verwachting niet essentieel voor het voortbestaan van vaste rust- 

en verblijfplaatsen in de buurt.  

 

Maatregelen 

Uitvoering van de werkzaamheden in de periode maart tot oktober heeft een verstorend 

effect op vleermuizen die het plangebied gebruiken als migratieroute of foerageergebied. 

Geadviseerd wordt in deze periode geen werkzaamheden uit te voeren en de bestaande 

groenstructuur met bosschages en elzensingels, waar mogelijk, te behouden.  

4.3 Algemeen voorkomende soorten 

Effecten van de ingreep op grondgebonden zoogdieren  

Het plangebied kan van belang zijn voor enkele kleine zoogdieren zoals marterachtigen 

en verschillende muizensoorten. Dit betreft echter nationaal beschermde soorten, 

waarvoor de provincie Groningen een algemene vrijstelling heeft gegeven bij, onder 

andere, ruimtelijke ontwikkelingen. Wel dient rekening te worden gehouden met de 

Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ). 

 

Maatregelen 

Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen: 

 Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid 

krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.  

 

Effecten van de ingreep op vissen en amfibieën  

In het plangebied komen algemeen voorkomende soorten vissen en amfibieën voor. Bij 

het werken in sloten kunnen aanwezige amfibieën en vissen verstoord worden. De vissen 

die mogelijk voorkomen zijn niet beschermd. De amfibieën betreft Nationaal beschermde 

soorten (Art. 3.10 uit de Wnb), waarvoor de provincie Groningen een algemene 

vrijstelling heeft gegeven bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen. Wel dient rekening 

te worden gehouden met de Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ). 

 

Maatregelen 

Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen: 

 Voer de werkzaamheden aan de sloten uit in de periode tussen augustus en oktober 

(of november als de watertemperatuur het toestaat); buiten de voorplanting- en 

overwinteringsperiode; 

 Daarnaast wordt aanbevolen vanuit één richting rustig te werken richting een open 

einde of aangrenzende sloot, zodat vissen en amfibieën kunnen vluchten naar 

aansluitende watergangen. 
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5 Conclusie 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van algemene 

broedvogels, vleermuizen, vissen en amfibieën. Indien de werkzaamheden met 

inachtneming van de in Hoofdstuk 4 genoemde maatregelen worden uitgevoerd met 

betrekking tot algemene broedvogels wordt overtreding van verbodsbepalingen 

voorkomen voor deze soortgroep.  

 

Indien niet aan genoemde maatregelen kan worden voldaan dient wel ontheffing van de 

Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 

 

Voor vleermuizen dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar gebruik van het 

plangebied. De aanwezigheid van verblijfplaatsen moet worden onderzocht door visuele 

inspectie (zichtwaarnemingen en sporen) en met behulp van een batdetector (registreren 

van door vleermuizen geproduceerd geluid). Voor een volledige inventarisatie van 

vleermuizen dient zowel in het voorjaar (de kraamperiode) als in het najaar (de 

paarperiode) te worden geïnventariseerd, omdat vleermuizen zich niet het gehele jaar op 

dezelfde plaats ophouden. Het onderzoek geeft uitsluitsel of voor genoemde soort(en) 

ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden of 

gebieden die deel uitmaken van het NNN waarop de ingreep een negatief effect zou 

kunnen hebben.  

 

De gegevens over de aanwezigheid van bovengenoemde (beschermde) soorten zijn 

houdbaar tot september 2020. Indien de in dit rapport beschreven ingreep wijzigt dan wel 

wordt uitgevoerd na september 2020 kan een actualisatie van het onderzoek nodig zijn. 
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Bijlage I Waargenomen soorten in het plangebied en 

hun beschermingsstatus 

Alle vermelde soorten zijn waargenomen in het plangebied tijdens het veldbezoek op 14 september 

2017. WNB: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal beschermde 

soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: Hier is 

aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld, GR=Groningen; RL: status 

van soort met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in 

het wild uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit 

Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst 

(EZ 2015).. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Vaatplanten  

Zomereik Quercus robur - - - 

Zwarte els Alnus glutinosa - - - 

 

Amfibieën  

Bruine kikker Rana temporaria NL GR - 

Gewone pad Bufo bufo NL GR - 

 

Vogels  

Merel Turdus merula EU - - 

Roodborst Erithacus rubecula EU - - 
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Bijlage II Wettelijk kader 

II.1 Inleiding 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze wet 

vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Met de 

inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de ontheffing- 

en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen van 

vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister van EZ. 

 

Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en 

andere handelingen. In paragraaf II.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de 

orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-

gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf II.3. De bescherming van soorten is in de 

wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage samengevat in paragraaf II.4. 

De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 4 

Houtopstanden, hout en houtproducten’. Dit laatste hoofdstuk en andere onderdelen van 

de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer en omgang met 

exoten maken geen deel uit van deze bijlage. 

 

II.2 Algemene bepalingen 

 

Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op: 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 

waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer 

van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische 

diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van 

maatschappelijke functies. 

 

Art 1.11 Zorgplicht: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor 

in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 

noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt. 
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Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor: 

 het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of 

het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle 

van nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats 

van bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de 

Habitatrichtlijn; 

 het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met 

uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild 

voorkomende dier- en plantensoorten; 

 de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch 

netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 

 

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen 

die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke 

waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden 

worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale 

landschappen’. 

 

II.3 Natura 2000-gebieden 

 

De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-gebieden.  

 

Relevante wettelijke bepalingen 

De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot en 

met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien 

van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk 

gebied beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke 

handelingen en ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen of 

projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen. Dit is 

niet van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is 

verleend.  

 

Beoordeling van plannen en projecten 

Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 

een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is 

een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor 

dat gebied is aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening ligt 

bij GS van de provincie waarin het project wordt uitgevoerd. 
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Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet 

natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling 

verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) voor 

de besluitvorming.  

 

Art. 2.9 Géén vergunning is nodig: 

 Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in 

een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden  (zoals de PAS). 

Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende 

beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het 

project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, 

en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens 

bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft 

ingestemd heeft met het plan of programma. 

 Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31 

maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als 

bestaand gebruik). 

 Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen 

categorieën van gevallen. 

 

Toelichting op begrippen 

 

Habitattoets 

De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en 

projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-

gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en 

mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een 

‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om een 

oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke 

studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen identiek aan een passen de beoordeling, 

echter mitigerende maatregelen zijn bij de oriëntatiefase niet bij de beoordeling 

betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve effecten niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant negatieve effecten 

met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling nodig zijn. 

 

Mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het 

(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn 

onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen 

 

Cumulatieve effecten 

Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden of 

er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in 

combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de 

gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in het licht van de 
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instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle 

plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet (volledig) 

zijn gerealiseerd. 

 

Significantie 

Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. In 

de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’ toegelicht.1 

 

Externe werking 

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming 

genoemd. 

 

Programma Aanpak Stikstof 

Op 1 juli 2015 is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 

programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds waarborgen 

voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten en 

biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor projecten die vermeld 

zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte gereserveerd. Voor nieuwe 

projecten (niet-prioritair) geldt bij een toename van stikstofdepositie op een stikstof 

gevoelig habitat met thans al een overschrijding het volgende: 

 Activiteiten met een stikstofdepositie vanaf 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig. 

 Activiteiten met een stikstofdepositie onder 0,05 mol/ha/jaar zijn niet 

vergunningplichtig.  

 Voor activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 mol/ha/jaar – 1 mol/ha/jaar 

moet voor het Natura 2000-gebied worden nagegaan wat de actuele geldende 

grenswaarde is. Bij 95% uitgegeven depositieruimte wordt de grenswaarde 

verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar; dan is dus een vergunning nodig bij een 

stikstofdepositie hoger dan  0,05 mol/ha/jaar (anders bij 1 mol/ha/jaar) 

 

De omvang van de stikstofdepositie als gevolg van een project moet worden vastgesteld 

aan de hand van het rekenmodel AERIUS Calculator.  

  

                                                      
1 Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit 

de Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010. 
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II.4 Soorten 

 

Verbodsbepalingen 
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes met elk 

hun eigen verbodsbepalingen: 

  

Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (VR) 

Het is verboden in het wild levende vogels (VR artikel 1): 

lid 1. opzettelijk te doden of te vangen; 

lid 2. opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen of nesten 

van vogels weg te nemen; 

lid 3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

lid 4. vogels opzettelijk te storen; 

lid 5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet 

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort. 

 

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het hele 

jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd2. Voor 

andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het 

broedseizoen) in gebruik zijn. 

 

Art. 3.5  Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (HR)  

Het is verboden: 

lid 1. in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage I) in 

hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen; 

lid 2. dieren, als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk te verstoren. 

lid 3. eieren van dieren, als bedoeld in het eerste lid, in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 

lid 4. de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren, als bedoeld in het eerste lid, 

te beschadigen of te vernielen. 

lid 5. Planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen. 

 

Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

Lid 1) Onverminderd artikel 3.5, lid 1, 4 en 5, is het verboden: 

onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 

de Wet natuurbescherming, opzettelijk te doden of te vangen; 

onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

onder a opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

                                                      
2 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet 

ruimtelijke ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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onderdeel c. planten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming, 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 

Ontheffingen en vrijstellingen (zie ook Figuur 3) 

Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2). 

Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze 

verboden (Art 3.3, Art 3.8) 

 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 

 er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang, 

 er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van 

instandhouding (SvI) van de desbetreffende soort. 

Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 

compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI. 

 

Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve 

van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-

beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS). 

 

Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de 

provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. 

 

Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet 

van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en die 

plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling 

en inrichting. 
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Figuur 3 Stroomschema soortenbescherming Wet Natuurbescherming art. 3.1, 3.5 en 3.10  
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NOTITIE 
JK Houses 

Jack Koster 

Oudeweg 51b 

9608PK Westerbroek 

 

 

DATUM: 11-10-2018 

ONS KENMERK: 18-0801/18.08402/AnnBa 

AUTEUR: A.R. Balk 

PROJECTLEIDER:  J.H. van der Heide 

STATUS: definitief 

CONTROLE:  G.J. Berg 

 

 

Notitie beoordeling boom te Westerbroek op betekenis voor vleermuizen 

JK Houses is voornemens om een terrein, grenzend aan de Boekhors te Westerbroek, te 

bebouwen. In 2017 is een quickscan uitgevoerd door Koeman en Bijkerk (project 2017-191, 

rapport 2017-102). Hieruit bleek dat één boom holtes bevat die geschikt zouden kunnen 

zijn voor vleermuizen. Op verzoek van JK Houses heeft Bureau Waardenburg op basis van 

een oriënterend veldonderzoek (d.d. 10 oktober 2018) beoordeeld of de holtes inderdaad 

potentie hebben voor vleermuizen.  

 

Conclusie 

De onderste holte loopt niet door en er groeien paddenstoelen in. Deze holte is ongeschikt 

voor vleermuizen. De tweede holte betreft een oud spechtengat waarvan de holte misschien 

40 centimeter naar beneden toe doorloopt. Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen 

in de holte aangetroffen maar wel vleermuispoep. Het is dus zeker dat op enig moment een 

vleermuis of vleermuizen gebruik hebben gemaakt van de holte. 

 

Indien men voornemens is om de boom te kappen dient vastgesteld te worden of de boom 

in gebruik is als zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijf van vleermuizen. Dit onderzoek 

moet uitgevoerd worden volgens het vleermuisprotocol 2017 en bestaat in totaal uit vijf 

ronden in de periode mei t/m september. Dit onderzoek kan eventueel als basis dienen voor 

een ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbescherming.  

 

Een andere optie is de boom inpassen in de plannen op een manier dat de functionaliteit 

van de boom gewaarborgd blijft. Deze beoordeling moet worden gemaakt door een 

deskundige op het gebied van vleermuizen.  

 

 
  



   NOTITIE boom Westerbroek 2 

Effecten van de ingreep 

Indien vleermuizen in de boom verblijven, kan de kap van de boom leiden tot het vernielen 

van verblijfplaatsen van vleermuizen en mogelijk het doden van dieren. De kap van 

omringende bomen kan ertoe leiden dat het klimaat rondom de boom verander t of dat 

aanvliegroutes naar de boom toe verdwijnen. Hierdoor kan de kap van omliggende bomen 

ook de functionaliteit van de boom voor vleermuizen aantasten.  

 

Beoordeling Wet natuurbescherming 

 Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van vleermuizen is een overtreding 

van de Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4. Omringende bomen kunnen essentieel zijn voor de 

functionaliteit van verblijfplaatsen. Indien uit nader onderzoek blijkt dat vleermuizen 

aanwezig zijn en schade aan verblijfplaatsen niet te voorkomen is, is een ontheffing 

van de Wnb nodig. Om een ontheffing aan te kunnen vragen moet tevens het wettelijk 

belang van de ingreep worden onderbouwd en moeten alternatieven zijn onderzocht.  

 

 

 

 

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met contactpersoon A.R. Balk. 

 
Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 

 G.H. Bonhof 

 

Paraaf:  

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / JK Houses  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv 
is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene 
voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
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NOTITIE 
JK Houses 

Jack Koster 

Oudeweg 51b 

      9608PK Westerbroek 

 

DATUM: 12-11-2018 

ONS KENMERK: 18-0889/18.09241/AnnBa 

AUTEUR: A.R. Balk & G.J. Brandjes 

PROJECTLEIDER:  J.H. van der Heide 

STATUS: definitief 

CONTROLE:  G.J. Berg 

 

 

Notitie beoordeling boom te Westerbroek op betekenis voor vleermuizen 

JK Houses is voornemens om een terrein, grenzend aan de Boekhors te Westerbroek, te 

bebouwen. In 2017 is een quickscan uitgevoerd door Koeman en Bijkerk (project 2017 -

191, rapport 2017-102). Hieruit bleek dat één boom holtes bevat die geschikt zouden 

kunnen zijn voor vleermuizen. Op verzoek van JK Houses heeft Bureau Waardenburg op 

basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 10 oktober 2018) beoordeeld of de holtes 

inderdaad potentie hebben voor vleermuizen. Eén holte bleek geschikt voor vleermuizen 

en bevatte vleermuispoep (kenmerk notitie: 18-0801/18.08402/AnnBa). 

 

 

Conclusie 

De boom is alleen geschikt als zomer- en paarverblijfplaats voor een mannetje ruige 

dwergvleermuis en hooguit enkele vrouwtjes. Doordat de boom in de plannen wordt 

ingepast en niet verlicht zal worden, wordt de functie van de boom voor de ruige 

dwergvleermuis niet aangetast. Omdat geen verblijfplaats verloren gaat , vindt geen 

overtreding van de Wet natuurbescherming plaats (Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4). 

 

Als ecologische plus wordt de standaard compensatie voor het verlies van een 

paarverblijfplaats ruige dwergvleermuis toegepast: het plaatsen van enkele geschikte 

vleermuiskasten. 

 

Voorgenomen werkzaamheden 

Men is voornemens in het plangebied een woonwijk te bouwen. De boom kan blijven 

staan. 

 

Effecten van de ingreep 

De holte van het spechtengat is ongeveer 30-40 centimeter diep en bevindt zich aan de 

noordoostzijde van de boom. De holte loopt alleen naar beneden en niet naar boven. 

Hierdoor is de holte niet geschikt en te klein voor (kraam)groepen van rosse , water-, 

baard- en grootoorvleermuizen (hiervoor zou de holte o.a. naar boven moeten lopen). 
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Bovendien zijn kraamgroepen van deze soorten vrijwel uitsluitend te vinden op 

landgoederen, in oude bossen en oude parken waar minimaal 15 oude bomen met holtes 

(waartussen de kraamgroepen geregeld verhuizen) min of meer geclusterd aanwezig 

moeten zijn. Binnen deze biotopen wordt door de boombewonende soorten in 80% -90% 

van de gevallen gebruik gemaakt van eiken of beuken. Binnen het plangebied is slechts 

één geschikte boom (een populier) met één holte aanwezig. 

 

Voor ruige dwergvleermuis – die ten opzichte van de andere genoemde soorten minder 

kritisch is ten aanzien van ‘bovenin hangen’ versus ‘naar beneden kruipen’ – is de holte 

wél geschikt als paarverblijfplaats (voldoende groot voor één mannetje plus enkele 

eventueel aangelokte vrouwtjes). De aanliggende woonwijk bevat overigens voor deze 

soort en de gewone dwergvleermuis óók geschikte paarverblijfplaatsen (niet zozeer in 

bomen, maar in de woonblokken). 

 

Mitigatie eventuele effecten 

De boom zal blijven staan en blijft onverlicht. De ruige dwergvleermuis – die vermoedelijk 

reeds nu en dan van de boom gebruik maakt als paarverblijfplaats – kan gebruik blijven 

maken van de boom. Vernietiging van een paarverblijfplaats wordt normaliter 

gecompenseerd door minimaal twee vleermuiskasten (tot vier kasten indien alternatieve 

paarverblijfplaatsen in de omliggende bebouwing ontbreken: hier niet het geval) op korte 

afstand van planlocatie op te hangen. In de nieuwe woonwijk zullen – ondanks het 

handhaven van de boom – minimaal twee kasten opgehangen worden van het type 

Schwegler 1FF*. Deze kasten worden doorgaans snel geaccepteerd door ruige 

dwergvleermuis als paarverblijfplaats.  

 

[* Schwegler 1FF-kasten worden als duo (of duo’s) naast elkaar opgehangen, indien mogelijk binnen 200 

meter bij de boom vandaan, bij voorkeur hoog aan een kopgevel, op een hoogte van >3 meter en bij voorkeur 

op de meest gunstig geachte windrichtingen (qua bezonning en windinvloeden), zijnde ergens tussen 

noordwest (via noord – noordoost – oost) tot zuidoost. De kasten worden niet direct van korte afstand 

beschenen door felle straatverlichting en hebben voldoende vrije vliegruimte (ook voor ‘zwermgedag’) vóór de 

kasten. Idealiter worden de kasten opgehangen vóór 15 februari van een kalenderjaar zodat – uitgaande van 

een gewenningsperiode van 6 maanden – de kasten op tijd is aangebracht voor het volgende paarseizoen (dat 

gemiddeld medio augustus van een kalenderjaar start ).] 

 

Beoordeling Wet natuurbescherming 

 Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van vleermuizen is een overtreding 

van de Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4. Doordat de boom alleen geschikt is als 

paarverblijfplaats voor ruige dwergvleermuis en deze functie niet wordt aangetast, 

vindt geen overtreding van de Wet natuurbescherming plaats. Daarnaast worden in de 

nieuwe woonwijk extra voorzieningen getroffen voor vleermuizen.  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met contactpersoon A.R. Balk. 

 
Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 

 G.H. Bonhof 

 

Paraaf:  

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / JK Houses  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv 
is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene 
voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
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datum 13-05-2019 

dossiercode    20180215-33-17074 

 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan bestemmingsplan 

Westerbroek woningbouw tennisbaan door gebruik te maken van de digitale watertoets 

(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale 

procedure van de watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze 

en Aa's een maatwerk wateradvies heeft gemaakt. In dit definitieve wateradvies zijn de 

aanvullingen gearceerd opgenomen. 

PLAN: bestemmingsplan Westerbroek woningbouw tennisbaan 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Het toevoegen van 12 nieuwbouwwoningen aan het lokale woningbestand in het dorp 

Westerbroek. 

 

Oppervlakte plangebied: 7402 m2  

 

Toename verharding in plangebied: Het betreft een toename van verharding in een 

uitbreidingsplan van 1925m
2
.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

Hans Nieken 

Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600AB Hoogezand 

hans.nieken@midden-groningen.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Midden-Groningen: 

Hans Nieken 

0598-425748 

hans.nieken@midden-groningen.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Waterschap Hunze en Aa's 

Harriët Bosman 

(0598) 69 3226  

h.bosman@hunzeenaas.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Geachte Hans Nieken, 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. 

Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere 

winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor 

waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op 

sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij 

ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- 

gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval 

van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn. 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen 

worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en 

Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het 

om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de 

waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 

waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 

ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 

waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 

waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 

waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 

criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 

inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen 

zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt 

een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: 

veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, peilen & 

drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie 

en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld 

worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te 

houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in 

de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel 

verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, 



Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, 

gemeentelijke verordening, watervergunning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterhuishouding 

 

Het plangebied is omgeven en doorkruist door een stelsel van schouwsloten (rode lijnen) 

die het oppervlakte- en grondwater uit het plangebied zelf, maar uit de omgeving ten 

noorden (deels) en oosten van het plangebied afvoeren. De afvoer van het 

oppervlaktewater gaat naar de schouwsloot langs de zuidzijde van het plangebied en 

wordt vervolgens richting het westen verder afgevoerd richting het hoofdwatersysteem 

van het waterschap. Het streefpeil van het oppervlaktewater in het gebied is in 

respectievelijk de zomer- en winterperiode NAP -2,25 meter en NAP -2,75 meter 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema veiligheid 

In het Beheerplan 2010-2015 van het waterschap Hunze en Aa's zijn beleidsdoelen 

geformuleerd op het gebied van veiligheid. Levensbedreigende situaties voor mensen mogen 

niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen. We zorgen 

ervoor dat de zeedijk en de boezem nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke 

veiligheidsnorm. Voor overstroming vanuit zee is de norm een gemiddelde 

overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4000 per jaar. Voor overstroming vanuit de boezem 

is de norm een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 100 per jaar. 

Overstromingskans vanuit de boezem 

Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden 

overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het plangebied bestemmingsplan Westerbroek 

woningbouw tennisbaan ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, 



bedrijven en andere infrastructuur moeten bij voorkeur op de hogere gronden worden 

gebouwd. Als er toch wordt gekozen om in de lagere delen te bouwen, is het raadzaam om 

overstromingsbestendig te bouwen. Dat kan op de volgende manieren: 

 de bouwlocatie ophogen tot het verwachte overstromingsniveau (de gehele locatie of 

alleen de bebouwing en/of de wegen) 

 de bouwlocatie ophogen ten opzichte van de omgeving (bijvoorbeeld 0,5 m) 

 de gebouwen bestendig tegen overstromingen maken 

 drijvend of op palen bouwen 

 een robuuste (bebouwbare) dijk aanbrengen ter bescherming van de bouwlocatie 

Bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige gebieden moeten gemeenten 

aandacht besteden aan vluchtroutes die voldoende hoog liggen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, 

maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de 

inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals 

klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit 

is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, 

in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord 

Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat door 

inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt 

in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 

akkerbouw 1 procent 1/25 

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 

glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 

bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het 

klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is 

afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een 

situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt 

een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 

13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het 

stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de 



norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. 

Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak 

niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd 

worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde 

waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard 

oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen. 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak 

te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan 

op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij 

maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige 

wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur 

opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane 

gebiedsafvoer wordt overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 

waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van 

het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging. 

Uit deze berekening volgt dat voor het plangebied van 7404m
2 

 en een 

verhardingstoename van 1925m
2 

, een benodigde waterbergingscompensatie van 240m
3
 . 

Er moet een voorziening gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld een vijver waar het 

water tijdelijk geborgen/vastgehouden kan worden. De afvoer van het water vanuit deze 

voorziening mag vervolgens vertraagd plaatsvinden met een afvoercapaciteit van 

1,2liter/sec/ha. 

 

Vragen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met 

meer dan 1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja 

geantwoord. 

Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm 

ligt van de keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  

Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. 

Met hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het 

stedelijk gebied? is geantwoord: Het betreft een toename van verharding in het stedelijk 

gebied. 

 

 



Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 

vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 

meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u 

vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet 

module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 

kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk 

gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 

het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 

zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden 

van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden 

blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig 

voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. Het 

vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het 

hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het 

oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

Verontreiniging voorkomen 

De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het 

hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits 

voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 

maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 

materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van 

deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen 

zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond 

van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de zorgplicht volledig af te 

kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 

koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 

pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers 

en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene 

Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te 

voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. 

Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden 

voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk 



gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker 

maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze 

maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-

methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 

 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 

 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 

 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te 

beperken of te voorkomen; 

 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 

Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod 

raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering 

van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater 

passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam 

of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de 

hierna aangegeven specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar 

oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 

Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 

afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 

 met de functie drinkwater; 

 met de functie natuur(waarde); 

 met de functie viswater; 

 in een ecologisch gevoelig gebied; 

 met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 

Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 

oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese 

en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 

handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 

het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als 

de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar 

regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een 

kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid 

van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde 

regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden. 



Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 

gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat 

rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij 

de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

Vragen:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Op de vraag Wordt afgekoppeld hemelwater op een ander oppervlaktewater gebracht, dan 

waar de overstort van de riolering op loosde? is met ja geantwoord. 

Dit houdt in dat het water waar nu het hemelwater op wordt geloosd extra wordt belast. Om te 

voorkomen dat dit resulteert in problemen dient onderzocht te worden of het ontvangende 

water voldoende bergingscapaciteit bevat en of de hydraulische capaciteit van het 

afvoersysteem deze extra belasting aan kan. Het waterschap moet beoordelen of hiervan 

sprake is. Hiervoor moet het plan aan het waterschap voorgelegd worden. Wanneer dit 

onvoldoende is dan moeten er in overleg met het waterschap maatregelen genomen worden. 

 

Op de vraag Wordt het afvalwater op een ander of nieuw overnamepunt aangeboden? is met 

ja geantwoord. 

 

Dit houdt in dat volumes van afvalwaterstromen wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de 

capaciteit van pompen en transportleidingen naar de RWZI, welke in beheer zijn bij het 

waterschap. Alvorens overgegaan kan worden tot het wijzigen van het overnamepunt zal in 

overleg met het waterschap bepaalt moeten worden of dit al dan niet gaat resulteren in 

capaciteitsproblemen. 

 

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze 

wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: zie bijlage 

bestemmingsplan 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen 

verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke 

alternatieven toegepast? is geantwoord: nee 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen 

verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van 

hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is 

geantwoord. 

 via een gemengd stelsel: In het bestemmingsplan wordt als uitgangspunt een 

gescheiden rioolsysteem genoemd, dit heeft de voorkeur van het waterschap 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 

Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 

gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet 

aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 

(overheid of particulier). 

Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke 

maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het 

waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het 

aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet 

geloosd worden op vuilwaterriolering). 

Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral 

uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 

Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden 

in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het 

uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige 

gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet 

gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk 

zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 

Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 

van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. 

Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan problemen geven 

wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die 

aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden 

overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient 

aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch 

wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun 

wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen 

natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden wanneer het 

hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met 

het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste 

grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

Normen 

Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 

ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 

halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de 

volgende ontwateringsadviezen. 

 



Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 

 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 

 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 

 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag 

niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden 

blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m 

onder as van de weg; 

 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 

 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het 

technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de 

grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 

draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, 

waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door 

de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het 

maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste 

functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of 

aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder gangbare 

vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de 

laagste maatschappelijke kosten. 

Vragen:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht 

toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is 

geantwoord: nee 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter 

minus het maaiveld nodig. In het plangebied bestemmingsplan Westerbroek woningbouw 

tennisbaan is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van 

deze ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende 

maatregelen niet gewenst en zal resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de 

drooglegging en ontwatering is gewenst. De inrichting van dit gebied en de benodigde 

aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden op dit nadere onderzoek. 



 

 

Uit het bovenstaande overzicht met voorkomende grondwatertrappen (GT) in het 

plangebied blijkt dat in de blauwe delen de hoogte grondwaterstanden oplopen tot 0,25m 

minus maaiveld en in de groene delen tot 0,40m minus maaiveld. 

 

Hoogteligging van het maaiveld met de lager gelegen blauwe delen vanaf NAP -1,50meter 

tot de hoger gelegen groene delen NAP -0,70meter. 

Zoals in het bestemmingsplan is aangegeven is de woningbouw in het westelijk deel 

gesitueerd en de waterberging in het oostelijk deel van het plangebied. Uit de 



hoogtegegevens van het maaiveld van het plangebied blijkt dat het maaiveld afloopt van 

oost naar west,  in samenhang met de aanwezige grondwaterstanden is dit geen logische 

keuze en zou vanuit het water geredeneerd de keuze voor woningen en waterberging 

tegenovergesteld zijn. Waarbij ook dan aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om 

voldoende drooglegging voor de woningen, wegen en tuinen te waarborgen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste 

grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het 

gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden 

vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, 

uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor 

andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de 

grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het 

gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het 

straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt. 

Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 

1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter. 

Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. 

Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% 

klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is 

in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van 

toepassing is dan het bebouwd gebied. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Thema inrichting watersysteem 

 

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 

infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft 

ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van 

water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 

Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in 

eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van 

het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 

oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 

kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en 



overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en 

schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden 

die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 

vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Vragen:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van 

de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening 

gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: nee 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 

 dempen watergang: 

 aanbrengen dam: 

 kabels en leidingen in en langs watergangen: ja 

 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 

 aanbrengen beschoeiing of damwand: 

 aanbrengen vlonders/steigers: 

 aanbrengen brug: 

 beplanting langs watergang: 

 inrichten natuurvriendelijke oevers: 

 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de 

beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk 

water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit 

kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke 

werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

 

Schouwsloot 
Binnen het plangebied bestemmingsplan Westerbroek woningbouw tennisbaan zijn 

schouwsloten gelegen. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap 

maar wel een belangrijke functie vervullen voor de ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie 

goed te laten vervullen is het van belang dat een schouwsloot schoon is. De eigenaren van de 

schouwsloot zijn verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, het waterschap ziet hier 

op toe. Schouwsloten mogen niet zonder toestemming van het waterschap gedempt worden, 

ook het profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming gewijzigd worden. In de 

beleidsregel dempingen is aangegeven onder welke voorwaarden demping mogelijk is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en 

ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met 

onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als 

vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden 

te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen 

voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en 

oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor 

natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang 

voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende 

migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat 

voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden 

over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water 

gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 

waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 

adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze 

omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen 

voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de 

beleidsmedewerker planvorming. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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