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Collegiale toetser Alfred Drenth Kenmerk BG  

Onderwerp Advies externe veiligheid 22 woningen De Vosholen fase 2 deelplan 1b 

1. Inleiding 
De gemeente Midden - Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor het realiseren 

van 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken.  

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

  
Figuur 1: Locatie 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. Hierin worden onder 

andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de verantwoordingsplicht toegelicht. 

Hoofdstuk 3 bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de relevante risicobronnen voor het 

bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 5 wordt de groepsrisico verantwoording beschreven. En als 

laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie opgenomen. 

2. Externe Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 

stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is 

verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor 

hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Binnen het 

beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. 

Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
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2.1. Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een 

ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die 

plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Dit 

betekent dat beperkt kwetsbare objecten alleen zijn toegestaan als daarvoor voldoende motivatie is 

gegeven. 

2.2. Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 

blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR 

kan niet grafisch op een kaart worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans 

(f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de z.g. fN-curve. 

 

 
Figuur 2: Weergave plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

2.3.  Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico boven de 

oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. De oriëntatiewaarde is een 

richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar men mag hiervan wel 

goed onderbouwd afwijken. 

Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het 

groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico 

in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient 

naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten zoals 

mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De eindafweging (vertaald in een 

ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het advies van de Veiligheidsregio 

Groningen is ingewonnen. 
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Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

3. Beleidskader 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld die 

leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en 

regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, transport van gevaarlijke 

stoffen en buisleidingen.  

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico 

vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening te 

houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan maken.  

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat risiconormen 

voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet rekening worden gehouden 

met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt van het 

Basisnet is dat door het vastleggen van veiligheidszones de gebruiksruimte voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. Provincies kunnen een eigen 

Basisnet vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

3.2.1. Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het Basisnet water, 

weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en worden 

randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet meer 

ongelimiteerd groeien. De plaatsgebonden risico contour vormt de grens van de gebruiksruimte voor het 

vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone langs wegen, 

hoofdspoorwegen en/of binnenwateren waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone 

wordt gemeten vanaf het hart van de spoorbundel, het midden van de weg of op de referentiepunten 

gelegen op de begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de afstand 

die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden gehanteerd en wordt niet meer 

berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend en wordt daarbij de maximale 

benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage van het Basisnet is vastgelegd. 

Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en toxische 

vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een PAG 

is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten vanaf de 

rechter rand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van kwetsbare 

objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Plasbranden kunnen 
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ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of calamiteit kunnen weglekken uit 

een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2. Provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen waarin een 

borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen wordt aangekondigd. Het 

doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening kan worden 

gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei. Om dit te bereiken zijn in de 

Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2021) rondom een aantal aangewezen transportroutes (de 

grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones opgenomen. Onderstaand worden de zones 

weergegeven: 

• Veiligheidszone 1 provinciale wegen: Zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR 

max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg kanten; 

• Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere verantwoording 

van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden met het advies van de 

Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute; 

• Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 

bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter gemeten vanaf de 

buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor het 

doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op basis van 

het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Ook het Bevb is op 

dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het vaststellen van een 

bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  

3.3.1. Belemmeringenstrook 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door middel van een 

belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en 

een aanlegvergunningenstelsel. De afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. Voor een 

hogedrukaardgasleiding die valt onder de werkingssfeer van het Bevb (inwendige diameter ≥ 50 mm, druk 

16 bar tot en met 40 bar) geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor aardgasleidingen met een 

druk > 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 

4. Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 22 woningen Croonhoven in Sappemeer 

De gemeente Midden - Groningen is bezig om een bestemmingsplan op te stellen voor het realiseren van 

22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer. In onderhavig advies wordt voor de 22 woningen rekening 

gehouden met 55 personen. 

4.2 Risicovolle inrichtingen 

Binnen / nabij het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen waarvan het invloedsgebied is 

gelegen over het plangebied. 

4.3 Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied is de volgende risicobron die invloed heeft op het plangebied 

geïnventariseerd. 
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Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport Spoorlijn Route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. Basisnet 

Tabel 1: Risicobronnen 

4.3.1. Plaatsgebonden risico transport 

De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. kent, ter hoogte van het plangebied, volgens 

de Regeling basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het spoortraject tot 

de 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer is circa 210 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 

van de spoorlijn reikt niet tot het plangebied en daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor 

het plaatsgebonden risico. 

4.3.2. Plasbrandaandachtsgebied Basisnet en Veiligheidszone 3 transport Geconsolideerde 

Omgevingsverordening februari 2021 

4.3.2.1 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet 

In het Basisnet is een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter aangegeven (gemeten vanaf de rand 

van de infrastructuur). Het bevoegd gezag vermeldt de redenen die er toe hebben geleid om in dat gebied 

nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke gevolgen van een 

ongeval met brandbare vloeistoffen. 

 

In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. aangegeven 

dat hier een plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van het spoortraject tot de 22 woningen 

aan de Croonhoven in Sappemeer is circa 210 meter. Het plasbrandaandachtsgebied van de spoorlijn reikt 

niet tot het plan en hierdoor is dit aspect niet relevant. 

4.3.2.2 Veiligheidszone 3 transport Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2021 

In de Omgevingsverordening is opgenomen dat voor de spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl. een veiligheidszone 3 transport geldt. Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. Een 

plan voorziet niet in de bouw van nieuwe objecten of het gebruik van bestaande objecten voor minder 

zelfredzame personen binnen deze 30 meter. 

 

De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is gelegen buiten het plangebied op een 

afstand van circa 210 meter. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied en hierdoor is 

dit aspect niet relevant. 

4.3.3. Groepsrisico transport 

Algemeen 

In de Handleiding risicoanalyse transport (HART, versie 1.2, 11 januari 2017, Rijkswaterstaat) is bepaald tot 

welke afstand bevolking invloed kan hebben op het resultaat van het groepsrisico. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

Volgens de handleiding is voor de berekening van het groepsrisico inzicht nodig in de personen- 

dichtheden binnen het invloedsgebied van de maatgevende stof ter hoogte van het plangebied. In 

onderstaande tabel is de maatgevende stof, het invloedsgebied en de afstand van het onderhavige 

plangebied tot de spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. weergegeven: 
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Traject Maatgevende 

stof 

Invloedsgebied 

(m)  

Afstand tot locatie in 

m 

Spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. 

- Veendam aansl. 

B3 4000 Circa 210 

Tabel 2: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

In artikel 8 van het Bevt staat dat wanneer een bestemmingsplan of omgevingsvergunning betrekking heeft 

op een gebied dat geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen een afstand van 200 meter van een 

transportroute, het groepsrisico dient te worden verantwoord. Indien het plangebied is gelegen op een 

grotere afstand dan 200 meter, maar wel binnen het invloedsgebied van de transportroute, kan worden 

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter van de spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. en 

binnen het invloedsgebied van de spoorlijn. Gelet hierop geldt een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico.  

4.4 Risicovolle transportleidingen 

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met een 

werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie en/of NAM, welke relevant zijn voor externe veiligheid. 

5. Verantwoording groepsrisico 

5.1 Risicovolle transportroutes 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is in artikel 8 eerste lid opgenomen dat indien een 

bestemmingsplan of omgevingsvergunning betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk 

gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan onderscheidenlijk 

in de ruimtelijke onderbouwing van die vergunning tevens ingegaan op: 

a. 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop 

het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige 

personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de 

geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten zijn, 

en 

 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of die 

vergunning betrekking heeft; 

b. het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de bijdrage 

van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte 

van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

c. de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de 

vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, 

waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de 

openbare ruimte, en 

d. de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan. 

 

Het eerste lid, van artikel 8, kan buiten toepassing blijven indien bij de vaststelling van het besluit, bedoeld 

in het eerste lid, wordt aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 

1° en 2°, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of 
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b. 1°. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, met niet meer dan tien procent 

toeneemt, en 

 2°. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 

a, onder 1° en 2°, niet wordt overschreden. 

 

Indien toepassing wordt gegeven aan het hierboven weergegeven tweede lid van artikel 8, bevat de 

toelichting bij het besluit de onderbouwing daarvan. 

 

In artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is opgenomen dat in de toelichting bij een 

bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt, voor zover het 

gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, 

spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op 

die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich 

op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 

 

De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is gelegen op circa 210 meter afstand van de 

22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer. Gezien bovenstaande artikelen 7 en 8 uit het Besluit 

externe veiligheid transportroutes kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico.  

 

De verantwoordingsplicht van het groepsrisico wordt hieronder integraal voor het gehele plan ingevuld. 

5.2 Advies Veiligheidsregio Groningen 

Conform artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is de  Veiligheidsregio Groningen in de 

gelegenheid gesteld  om advies uit te brengen op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De 

door Veiligheidsregio Groningen geformuleerde bevindingen en adviezen zijn op 1 april 2021 ontvangen 

als tekstvoorstel en in deze veiligheidsstudie overgenomen en hieronder weergegeven. 

5.2.1 Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking van 

de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 

hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de 

bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

• Bereikbaarheid van het plangebied; 

• Bluswatervoorzieningen binnen het plangebied. 

 

Bereikbaarheid 

Het plangebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de 

hulpdiensten tijdens calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd beoordeeld. Om te 

bepalen of het plangebied bovenwinds (met de windrichting mee) kunnen worden benaderd, is de 

tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

• Het plangebied en de omgeving zijn voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar zodat 

de brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden. 

• In de huidige ruimtelijke indeling is het project tweezijdig bereikbaar over de Vosholen en de Klinker. 
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Bluswatervoorzieningen 

Het plangebied is beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om 

te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswater, is de beschikbaarheid van zowel 

primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het 

volgende: 

• In het plangebied is geen primaire bluswatervoorziening aanwezig.  

• Op een afstand van 50 meter bevind zich aan de Buitenlust een secundaire bluswatervoorziening in de 

vorm van een geboorde put. 

 

Veiligheidsregio Groningen beoordeeld de bluswatervoorziening als onvoldoende. In deze samenhang wijst 

Veiligheidsregio Groningen ook op artikel 6.30 uit het Bouwbesluit 2012. Dit artikel stelt toereikende 

bluswatervoorziening voor een bouwwerk verplicht. De handleiding Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 

regio Groningen B&B1 geldt hierbij als uitgangspunt. 

5.2.2 Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een risicobron, 

om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een 

dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten 

of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de risico’s en handelingsperspectieven. 

De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens 

een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te beoordelen, is 

gekeken naar de volgende aspecten: 

• Zelfredzaam vermogen; 

• Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

• Alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

• Het voorgenomen ruimtelijke besluit kent geen bestemmingen voor het langdurig verblijf van groepen 

verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. De toekomstige 

gebruikers van het plangebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving, die over 

het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 

• Wij adviseren u de mechanische ventilatie handmatig geheel uitschakelbaar te maken. De maatregel 

om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken, wordt in de toekomst in de 

Omgevingswet opgenomen in de AMvB Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 4.124. 

 

Mogelijkheden tot vluchten 

• Vluchten: 

Het plangebied en de omgeving geven voldoende mogelijkheden om van een risicobron af te vluchten. 

 

Alarmeringsmogelijkheden 

• Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases met de WAS-sirenes 

te willen stoppen; 

• Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een rampgebied en in 

de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen 

mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen alarm geslagen via onder meer 

 

1 Handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen’, Veiligheidsregio Groningen, juli 2013 
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calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het hele 

plangebied mogelijk. 

 

Advies alarmeringsmogelijkheden 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS 

netwerk te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, televisie, radio, geluidswagen, 

enz.). 

6. Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 

invulling van de 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico van risicovolle inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen 

beoordeelt. De belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording van het 

groepsrisico kunnen als volgt worden samengevat. 

• In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen en geen risicovolle 

transportleidingen gelegen waarvan het invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

• De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. kent ter hoogte van het plangebied, 

volgens de Regeling basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het 

spoortraject tot de invulling van de 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer is circa 210 meter. 

De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

• De spoorlijn is gelegen op een afstand van circa 210 meter van de nieuw te realiseren woningen. Het 

plasbrandaandachtsgebied en de veiligheidszone 3 transport reiken niet tot in het plangebied. 

Hierdoor zijn deze aspecten niet relevant; 

• De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. heeft een invloedsgebied van 4000 

meter en ligt over het plangebied. 

 

Groepsrisico 

• De spoorlijn route 250E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is gelegen op een afstand van circa 210 

meter afstand van de nieuw te realiseren woningen aan de Croonhoven in Sappemeer. Gezien de 

artikelen 7 en 8 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes kan voor de spoorlijn worden 

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico; 

• De nieuw te realiseren 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer worden niet gerealiseerd binnen 

het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen en risicovolle transportleidingen. Om deze reden is een 

verantwoording van het groepsrisico niet vereist. 

 

Veiligheidsregio Groningen 

Ten aanzien van dit plan adviseert de Veiligheidsregio Groningen: 

• Het aanleggen van een primaire bluswatervoorziening aan de Croonhoven om het plangebied te 

bedienen;  

• De maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken; 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Midden - Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo 

veilig mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe 

klein dan ook, blijft altijd aanwezig. Door, voor onderhavig plan, invulling te geven aan het advies van de 

Veiligheidsregio Groningen wordt getracht het restrisico zo klein mogelijke te maken. 

 

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het verantwoord is om 

invulling te geven aan het plan om 22 woningen aan de Croonhoven in Sappemeer te realiseren. Het 

restrisico is in dit kader aanvaardbaar. 
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In het kader van externe veiligheid heeft Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid voor het plangebied ‘Vosholen II’ te Sappemeer beoordeeld. De aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn relevant voor de ruimtelijke afweging (verantwoording 
groepsrisico). Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Daarnaast adviseren wij op basis van de Wet veiligheidsregio’s art. 2 en 3 de 
brandweerzorg binnen het plangebied. 
 
Ontwikkeling 
De gemeente Midden-Groningen heeft voornemens om in Sappemeer 22 woningen te bouwen voor 
woningen.  
 

Risicobron  
Kenmerk  Afstand tot 

plangebied  
Grootte 

effectgebied  
Relevantie  

Basisnet spoortracé 

Waterhuizen- 
Veendam   

toxisch  210 meter  4000 meter van toepassing  

Bevi C3 210 meter  35 meter  Niet van toepassing 

Bevi A  210 meter   460 meter  Van toepassing  

  
Om u te ondersteunen bij de invulling van de verantwoording van het groepsrisico, heeft 
Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld. De 
bevindingen staan hieronder. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 
van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang 
dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. 
Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

- Bereikbaarheid van het plangebied; 
- Bluswatervoorzieningen binnen het plangebied. 

 
Bereikbaarheid 
Het plangebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de 
hulpdiensten tijdens calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd beoordeeld. Om te 
bepalen of het plangebied bovenwinds (met de windrichting mee) kunnen worden benaderd, is de 
tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- Het plangebied en de omgeving zijn voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig 
bereikbaar zodat de brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden. 

- In de huidige ruimtelijke indeling is het project tweezijdig bereikbaar over de Vosholen en de 
Vaartwijk. 

 
Bluswatervoorzieningen 
Het plangebied is beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 
bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
- In het plangebied is geen primaire bluswatervoorziening aanwezig.  
- Op een afstand van 50 meter bevind zich aan de Buitenlust een secundaire bluswatervoorziening 

in de vorm van een geboorde put.  
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Veiligheidsregio Groningen beoordeeld de bluswatervoorziening als onvoldoende. In deze samenhang 
wijst Veiligheidsregio Groningen ook op artikel 6.30 uit het Bouwbesluit 2012. Dit artikel stelt 
toereikende bluswatervoorziening voor een bouwwerk verplicht. De handleiding Bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening regio Groningen B&B1 geldt hierbij als uitgangspunt.  
 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 
onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 
bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 
risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend 
voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid 
van de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

- Zelfredzaam vermogen; 
- Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 
- Alarmeringsmogelijkheden. 

 
Zelfredzaam vermogen 

- Het voorgenomen ruimtelijke besluit kent geen bestemmingen voor het langdurig verblijf van 
groepen verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. De 
toekomstige gebruikers van het plangebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de 
samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 

- Wij adviseren u de mechanische ventilatie handmatig geheel uitschakelbaar te maken. De 
maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken, wordt in de 
toekomst in de Omgevingswet opgenomen in de AMvB Besluit bouwwerken leefomgeving, 
artikel 4.124. 
 

Mogelijkheden tot vluchten 
- Vluchten: 

Het plangebied en de omgeving geven voldoende mogelijkheden om van een risicobron af te 
vluchten. 

 
Alarmeringsmogelijkheden 

- Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 
Systeem. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases 
met de WAS-sirenes te willen stoppen; 

- Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een 
rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht 
informeren via de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen 
alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. 
Hierdoor is een snelle alarmering in het hele plangebied mogelijk. 

 
Advies alarmeringsmogelijkheden 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS 
netwerk te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, televisie, radio, 
geluidswagen, enz.). 
 
Conclusie 
De bestaande bluswatervoorzieningen worden voor de Vosholen II vanwege het ontbreken van een 
primaire bluswatervoorziening niet als voldoende beoordeeld. Veiligheidsregio Groningen adviseert 
om een adequate primaire bluswatervoorziening aan te leggen. 
 
Veiligheidsregio adviseert om u om de volgende maatregelen te treffen. 

• Het aanleggen van een primaire bluswatervoorziening aan de croonhoven om het plangebied te 
bedienen.  

• de maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken; 

 
1 Handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen’, Veiligheidsregio Groningen, juli 2013. 
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• Om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze 
te alarmeren (radio, NL-Alert, televisie, geluidswagen, enz.).  
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1. Inleiding 
In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is ten behoeve van het bestemmingsplan Vosholen 

fase II (deelplan 1b) onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op 22 nieuwe woningen gelegen 

direct aan de westzijde van de Croonhoven in Sappemeer. De vigerende woonbestemming hiervoor 

is op 10 juni 2013 vastgelegd met bestemmingsplan Woongebieden. Over het plangebied liggen 

echter de gebiedsaanduidingen “geluidszone – weg”. en “geluidszone – spoor”. Op grond van deze 

gebiedsaanduidingen moet voor deze woonbestemmingen worden aangetoond dat wordt voldaan 

aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB en 55 dB voor respectievelijk weg- en 

railverkeerslawaai of hogere waarden zijn vastgesteld.  

 

Bij de eerste plannen voor woningbouw voor de huidige wijk Vosholen is in 1999 op basis van de 

toenmalige inzichten en verwachtingen onderzoek uitgevoerd met als uitkomst dat voor de 

geluidbelasting vanwege de Croonhoven voor bestaande en toekomstige woningen geen hogere 

waarden noodzakelijk waren. Inmiddels is gebleken dat destijds de hoeveelheid verkeer op de 

Croonhoven is onderschat en het destijds beoogde wegdek hier niet geschikt is. De geluidbelasting 

op de omgeving is derhalve aanzienlijk hoger dan destijds voorzien. Figuur 1 toont het 

onderzoeksgebied.  

 

Figuur 1: Onderzoeksgebied (bron www.ruimtelijkeplannen.nl)  

 
 

De berekeningen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). 
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2. Beoordeling 

2.1 Algemeen 

Per 1 juli 2012 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de normen en toetsing van geluid. Voor 
spoorwegen en rijkswegen zijn de zogenaamde geluidsproductieplafonds ingevoerd. Op 
vastgestelde referentiepunten langs spoorbanen en rijkswegen mag de per punt vastgestelde 
plafondwaarde niet worden overschreden. Alle parameters die relevant zijn voor de 
geluidsuitstraling van spoorwegen, liggen vast in het openbare geluidregister van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Voor niet-rijkswegen en voor de bouw van geluidsgevoelige objecten 
langs wegen en spoorwegen met geluidsproductieplafonds blijft de Wet geluidhinder (Wgh) van 
kracht. 
 
Het geluid afkomstig van wegen en spoorwegen wordt beoordeeld op de gevel van geluidsgevoelige 
bestemmingen. Geluidsgevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen en gezondheidszorg-
gebouwen. 
 
Aan de wijze waarop de akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen regels worden gesteld 

(artikel 110e Wgh). 

2.2 Wet geluidhinder voor wegen 

Voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, die binnen de zones van wegen zijn 

geprojecteerd, zijn de artikelen 76 tot en met 85 van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Alle 

wegen met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximum snelheid van 30 kilometer per 

uur geldt, zijn zoneringsplichtig. De zonebreedte is afhankelijk van de ligging en het type weg. Eén- 

en tweebaans wegen binnen de bebouwde kom, zoals de Croonhoven en de Vosholen, hebben een 

zone van 200 meter breed aan weerszijden van de weg (artikel 74 lid 1a sub 1).  

 

Op grond van artikel 82 (Wgh) bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. Hogere 

geluidbelastingen kunnen gemotiveerd worden toegestaan door een hogere waarde vast te stellen. 

De maximale hogere waarde is afhankelijk van de situatie. Vanwege de ligging binnen de bebouwde 

kom is hier sprake van een stedelijke situatie met een maximale hogere waarde van 63 dB (artikel 83 

lid 2 Wgh).  

 

De geluidbelasting wordt primair voor elke weg afzonderlijk bepaald en beoordeeld. De situatie in het 

jaar 10 jaar na planvaststelling wordt beoordeeld. Hier wordt uitgegaan van 2031. 

 

Er wordt verwacht dat de huidige geluidproductie van motorvoertuigen hoger is dan in de toekomst 

valt te verwachten. Daarom mag op gemeten en berekende geluidbelastingen een aftrek worden 

toegepast (artikel 110g Wgh).  

2.3 Wet geluidhinder voor spoorwegen 

In hoofdstuk VII van de Wgh zijn de voorschriften opgenomen die voorzien in de vaststelling van 

zones langs spoor-, tram- en metrowegen (art. 105, 106 en 107 Wgh).  
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Het besluit Geluidhinder (Bgh) bevat nadere bepalingen. Voor geluid vanwege spoorwegen op een 

nog niet geprojecteerde woning geldt een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB (art. 4.9 

lid 1.b Bgh). 

 

Hogere geluidbelastingen kunnen gemotiveerd worden toegestaan door een hogere waarde vast te 

stellen. De maximale hogere waarde bedraagt 68 dB (art 4.10 Bgh).  

 

De omvang van de zones langs spoorwegen wordt bepaald op basis van de regels in artikel 1.4a lid 1 

Bgh en is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond ter plaatse. Uit raadpleging van 

het geluidregister blijkt dat de zonebreedte aan de zuidzijde van het spoor ten westen en oosten van 

de Croonhoven respectievelijk 100 en 200 meter bedraagt. Het plangebied ligt derhalve volledig 

buiten de wettelijke zone.  

 

In dit onderzoek wordt spoorweglawaai voor de volledigheid toch onderzocht vanwege de 

gebiedsaanduiding in het vigerende bestemmingsplan.  

2.4 Cumulatie van geluid 

Op grond van artikel 110a lid 6 (Wgh) mogen hogere waarden slechts worden vastgesteld als de 

cumulatie van meerdere geluidsbronnen geen onaanvaardbare situatie oplevert naar het oordeel van 

het bevoegd gezag (art 110f lid 1 Wgh).  

2.5 Goede ruimtelijke ordening 

De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege geluidsrelevante niet-zoneringsplichtige wegen 

moeten worden beschouwd in het kader van goede ruimtelijke ordening. Hiervoor geldt in principe 

dezelfde aanpak en afwegingen als voor zoneringsplichtige wegen met dien verstande dat er geen 

hogere waarden kunnen worden vastgesteld.  

 

De nieuwe wegen binnen het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een 

maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zonder relevante geluidbelasting op de omgeving. Buiten 

het plangebied liggen op korte afstand geen geluidsrelevante 30 kilometerwegen.  

2.6 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 voor wegen 
Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde regels in hoofdstuk 3 en bijlage III. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen Standaardrekenmethode 1 en 2. Standaard-rekenmethode 1 is 
bedoeld voor eenvoudige situaties en Standaardrekenmethode 2 (SRM2) voor complexe situaties.  
 
Artikel 3.4 van het RMG 2012 geeft uitvoering aan artikel 110g Wgh. Voor wegen met een maximum 
snelheid lager dan 70 kilometer per uur bedraagt de aftrek 5 dB (artikel 3.4 lid 1 sub d RMG 2012). 
Bij het beoordelen van de gevelwering van woningen wordt deze aftrek overigens niet toegepast 
(artikel 3.4 lid 1 sub e RMG 2012)). Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde 
regels .  
 
De berekende of gemeten geluidsbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, 
waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (artikel 1.3 lid 1 RMG 2012).  
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2.7 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 voor spoorwegen 
Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde regels  voor onderzoek aan 
railverkeerslawaai in hoofdstuk 4 en bijlage IV. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
Standaardrekenmethode 1 en 2. 
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3. Berekeningswijze 

3.1 Overdrachtsberekeningen wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het RMG 2012. Hier is gerekend met module verkeerslawaai van 

versie 2020.2 van het computerprogramma GeoMilieu dat rekent volgens SRM2. 

3.1.2 Opgesteld rekenmodel 

De geluidsuitstraling van de beschouwde wegen zijn opgenomen in het modelitem weg dat alle 

kenmerken van de weg bevat die relevant zijn voor de geluidsuitstraling. Voor de geluidsoverdracht 

zijn in het model alle geluidsreflecterende bodemgebieden zoals water, wegen, parkeerplaatsen en 

andere verharde terreinen opgenomen. Aangezien het plangebied nog niet is ingevuld, is hiervoor 

uitgegaan van half geluidsabsorberend (bodemfactor 0,5). Bestaande gebouwen in het 

overdrachtsgebied kunnen zorgen voor geluidsreflecties en –afscherming en zijn daartoe in relevante 

gevallen in het model opgenomen. Ook afscherming van geluid door hoogteverschillen of schermen 

kan worden gemodelleerd. Dit is toegepast voor het modelleren van de tunnel die de Croonhoven 

onder het spoor door leidt.  

 

Vanwege de beoogde maximale bouwhoogte is uitgegaan van 3 bouwlagen met rekenhoogtes van 

1,8, 4,8 en 7,8 meter.  

 
De aftrek van 5 dB op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012 is in het model opgenomen als 
groepsreductie van 5 dB. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. Figuur 
2 en bijlage 2 geven een grafische weergave van het opgestelde rekenmodel en de ligging van de 
rekenpunten. 
 
Figuur 2: Rekenmodel verkeerslawaai 
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3.1.3 Gehanteerde verkeersgegevens 

De gehanteerde verkeersgegevens voor de Croonhoven en Vosholen zijn gebaseerd op tellingen uit 

2016 voor het “Verkeersonderzoek Knijpsbrug en omgeving”. Voor de Croonhoven die ten tijde van 

deze tellingen pas recent was opengesteld, is rekening gehouden met 10% extra verkeer vanwege 

gewenning aan de destijds nieuwe situatie. Voor de Vosholen is ten oosten van de Croonhoven 

rekening gehouden met een afname van 400 motorvoertuigen ten opzichte van het deel ten westen 

van de Croonhoven. Met deze aanpassingen en verfijningen ontstaat een representatief 

verkeersbeeld voor 2016. 

 

Inmiddels is als onderdeel van het Mobiliteitsplan besloten om de Kerkstraat af te waarderen en als 

erftoegangsweg te categoriseren en in combinatie met andere projecten geleidelijk ook als zodanig in 

te richten. Dit zal resulteren in een verschuiving van noord-zuid verkeersstromen en zorgen voor 

extra verkeersgroei op de Croonhoven en de Vosholen ten westen van de Croonhoven. Voor beide 

wegvakken is hiervoor worst case 500 motorvoertuigen gehanteerd.  

 

Op basis van de Mobiliteitsmonitor 2019 regio Groningen – Assen, is voor de getelde wegen rekening 

gehouden met 1,5% autonome verkeersgroei per jaar om de verkeersgegevens voor het 

beoordelingsjaar 2031 te bepalen.  

 

De komst van 180 nieuwe woningen in Vosholen 2 zorgt ook voor extra verkeer. Op basis van CROW 

publicatie 317 “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” en uitgaande van de gemiddelde 

verkeersgeneratie voor 2 onder 1 kap- en vrijstaande woningen, zijn per woning 8 

voertuigbewegingen per etmaal gehanteerd. Dit leidt tot 1440 extra voertuigbewegingen. 

Aangehouden wordt dat dit verkeer zich 50/50 verdeelt in noordelijke richting via de Croonhoven en in 

westelijk richting via de Vosholen. Verder is aangenomen dat 75% van dit verkeer in eerste instantie 

aantakt op de Croonhoven en 25% op de Vosholen ten oosten van de Croonhoven  

 

De in 2016 per weg getelde verdeling van het verkeer over het etmaal en de samenstelling van 

verschillende voortuigtypes is voor beide beschouwde wegen in het rekenmodel gehanteerd. Er is 

voor alle voertuigen uitgegaan van de maximum snelheid ter plaatse van 50 kilometer per uur.  

 

Het wegdektype is van invloed op de geluidsuitstraling van een weg. Hier ligt op de Vosholen en het 

deel van de Croonhoven in de tunnelbak Dicht Asfaltbeton (DAB) of Steenmastiekasfalt 0/11 (SMA 

0/11). De Middenstraat en de Croonhoven met uitzondering van de tunnelbak zijn voorzien van 

elementenverharding in keperverband. Het wegdek op de Croonhoven is tijdelijk en in de volgende 

uitvoeringsfase worden de klinkers hergebruikt binnen het project en wordt het resterende deel van 

de Croonhoven eveneens voorzien van DAB of SMA 0/11. DAB en SMA 0/11 gelden als standaard 

geluidsneutraal wegdek. 

            

De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1 en samengevat in tabel 1.  

 

Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens 
Wegnaam Weekdag-

etmaal-
intensiteit 

Etmaalverdeling                     
(dag-/avond-/nachtuur%) 

Voertuigsamenstelling (lichte -
/middelzware -/zware 
mortorvoertuigen %) 

Wegdek 

Vosholen west 
van Croonhoven 

10.039 6,9/3.1/0,59 97,1/1,7/1,20 neutraal 
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Wegnaam Weekdag-
etmaal-

intensiteit 

Etmaalverdeling                     
(dag-/avond-/nachtuur%) 

Voertuigsamenstelling (lichte -
/middelzware -/zware 
mortorvoertuigen %) 

Wegdek 

Vosholen oost 
van Croonhoven 

8.554 6,9/3.1/0,59 97,1/1,7/1,20 neutraal 

Croonhoven 4.558 6,7/3,5/0,64 98,7/1,0/0,26 neutraal 

3.2 Overdrachtsberekeningen railverkeerslawaai 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geluidregister++ (versie 5.0.0). Voor 
de bodemreflectie is een factor 0,5 aangehouden in overeenstemming met het 
wegverkeerslawaaimodel. Geluidregister++ rekent volgens SRM1.  

Ter hoogte van het plangebied ligt een afschermende wal langs het spoor. Deze eindigt ter hoogte 
van de westzijde van de tunnelbak. Op de tunnelbak staat een scherm en ten oosten daarvan is geen 
permanente afscherming voorzien. Deze afscherming is ten opzichte van de afstand tussen woningen 
en het spoor te kort om in SRM1 te worden toegepast. Deze afscherming wordt hier derhalve worst 
case buiten beschouwing gelaten.  

De gehanteerde gegevens en rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
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4. Resultaten 

4.1 Rekenresultaten wegverkeerslawaai 

De berekende geluidbelasting op de nieuwe woningen vanwege de Croonhoven zijn opgenomen in 

bijlage 3 blad 1 en samengevat in tabel 2. De ligging van de rekenpunten is te vinden in bijlage 2 en 

figuur 2.  

 

Tabel 2: Berekende geluidbelasting vanwege de Croonhoven 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Berekende geluidbelasting in dB  

Berekend Hogere waarde 

1, deelvlak noord  

(3 woningen) 

1,8 54 54 

4,8 54 54 

7,8 54 54 

2, deelvlak midnoord  

(5 woningen) 

1,8 53 53 

4,8 54 54 

7,8 54 54 

3, deelvlak midden  

(6 woningen) 

1,8 53 53 

4,8 54 54 

7,8 54 54 

4, deelvlak midzuid 

(5 woningen) 

1,8 53 53 

4,8 54 54 

7,8 54 54 

5-6, deelvlak zuid 

(3 woningen) 

1,8 53 53 

4,8 53 53 

7,8 53 53 

 

De berekende geluidbelasting vanwege de Croonhoven is op alle beschouwde woningen hoger dan 

de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. De berekende geluidbelastingen zijn nergens 

hoger dan 63 dB waarmee in alle gevallen hogere waarden mogelijk zijn. Op deelvlak zuid zijn de 

geluidbelastingen lager dan op de andere deelvlakken omdat de ten zuiden van het plangebied 

eindigt in een splitsing met de weg Vosholen en enigszins wordt afgeschermd door de bestaande 

panden ten zuiden van het plangebied.  

 

Geluidsreducerende maatregelen zijn in redelijkheid niet mogelijk. De toegestane snelheid op de weg 

is in overeenstemming met de functie van de weg en kan niet verlaagd worden. Het toegepaste 

wegdek is in overeenstemming met het vastgestelde “Handboek ontwerprichtlijnen Openbare 

Ruimte”. Het afschermen van de woningen met wallen of schermen is stedenbouwkundig ongewenst. 

Voorgesteld wordt om ontheffingen in de vorm van hogere waarden vast te stellen waarbij de 

voorwaarde geldt dat de gevelisolatie zodanig moet zijn dat een aanvaardbaar binnengeluidsklimaat 

ontstaat.  

 

De berekende geluidbelastingen vanwege de Vosholen zijn te vinden in bijlage 3 blad 2. De 

geluidbelasting is op geen enkele woning hoger dan 48 dB en daarmee per definitie aanvaardbaar.  
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4.2 Rekenresultaten railverkeerslawaai 
De berekende geluidbelastingen vanwege railverkeerslawaai zijn opgenomen in bijlage 4 en 
samengevat in tabel 3. Bij elk rekenblad in de bijlage staat een figuur met de ligging van het 
rekenpunt. Figuur 3 vat de resultaten samen.  

Tabel 3: Berekende geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Berekende geluidbelasting in dB  

Berekend Hogere waarde 

Deelvlak 1 noord  1,8 49 - 

4,8 50 - 

7,8 50 - 

 

De berekende geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai is op het meest nabij het spoor gelegen 

deel van het plangebied lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB. Dit geldt 

eveneens voor de rest van het plangebied dat verder van het spoor is verwijderd.  

4.3 Cumulatie van geluid 

Een voorwaarde voor het vaststellen van hogere waarden is dat de cumulatieve geluidbelasting 

aanvaardbaar moet zijn. Aangezien hier de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting slechts ten 

gevolge van 1 bron wordt overschreden, is er per definitie geen sprake van cumulatie van geluid.  
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5. Conclusie 
In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is ten behoeve van het bestemmingsplan Vosholen 

fase II (deelplan 1b) onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op 22 nieuwe woningen gelegen 

direct aan de westzijde van de Croonhoven in Sappemeer. De vigerende woonbestemming hiervoor 

is op 10 juni 2013 vastgelegd met bestemmingsplan Woongebieden. Over het plangebied liggen 

echter de gebiedsaanduidingen “geluidszone – weg”. en “geluidszone – spoor”. Op grond van deze 

gebiedsaanduidingen moet voor deze woonbestemmingen worden aangetoond dat wordt voldaan 

aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB en 55 dB voor respectievelijk weg- en 

railverkeerslawaai of hogere waarden zijn vastgesteld.  

 

De berekende geluidbelasting vanwege de Croonhoven is op alle beschouwde woningen hoger dan 
de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB maar niet hoger dan de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB. Het treffen ven bron- en overdrachtsmaatregelen is in redelijkheid 
niet mogelijk. Voorgesteld wordt om voor deze woningen ontheffingen in de vorm van hogere 

waarden vast te stellen. 

 

De berekende geluidbelasting vanwege de Vosholen is op geen enkele beschouwde woning hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB en daarmee per definitie aanvaardbaar.  

 
De berekende geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai is op geen enkele beschouwde woning 

hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB en daarmee per definitie 

aanvaardbaar.  

 

Bij het dimensioneren van gevelmaatregelen ten behoeve van het binnengeluidsklimaat moet 

rekening worden gehouden met de cumulatieve geluidbelasting. Voor hier beschouwde woningen is 

geen sprake van cumulatie van geluid. De cumulatieve geluidbelasting is daarmee gelijk aan de 

geluidbelasting ten gevolge van de Croonhoven. 

 
  



13 

 

 
 

Bijlagen 
 



Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n M-1 M-n

1 Croonhoven Noord>zuid     248293,31     575711,44     248295,66     575582,52     -0,09      0,00
2 Croonhoven Zuid > Noord     248337,95     575105,22     248299,52     575582,81      0,00      0,00
2 Croonhoven Zuid > Noord     248299,52     575582,81     248296,66     575711,42      0,00     -0,09
1 Croonhoven Noord>zuid     248295,66     575582,52     248325,86     575104,56      0,00      0,00
3 Vosholen west W>O     247985,70     575085,61     248331,62     575104,88      0,00      0,00

6 Vosholen oost O>W     248793,93     575133,55     248331,18     575108,78      0,00      0,00
4 Vosholen west O>W     248331,18     575108,78     247985,20     575089,70      0,00      0,00
5 Vosholen oost W>O     248331,62     575104,88     248794,33     575130,19      0,00      0,00

27-5-2021 14:09:13Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Gemeente Midden-Groningen



Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

1   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
2   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
2   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
1   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
3   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50

6   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
4   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
5   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50

27-5-2021 14:09:13Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Gemeente Midden-Groningen



Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

1  50 False   2294,00   6,70   3,50   0,64  98,70  98,70  98,70   1,00   1,00   1,00
2  50 False   2294,00   6,70   3,50   0,64  98,70  98,70  98,70   1,00   1,00   1,00
2  50 False   2294,00   6,70   3,50   0,64  98,70  98,70  98,70   1,00   1,00   1,00
1  50 False   2294,00   6,70   3,50   0,64  98,70  98,70  98,70   1,00   1,00   1,00
3  50 False   5020,00   6,90   3,10   0,59  97,10  97,10  97,10   1,70   1,70   1,70

6  50 False   4277,00   6,90   3,10   0,59  97,10  97,10  97,10   1,70   1,70   1,70
4  50 False   5020,00   6,90   3,10   0,59  97,10  97,10  97,10   1,70   1,70   1,70
5  50 False   4277,00   6,90   3,10   0,59  97,10  97,10  97,10   1,70   1,70   1,70
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

1   0,26   0,26   0,26  104,22  101,40   94,02
2   0,26   0,26   0,26  104,22  101,40   94,02
2   0,26   0,26   0,26  104,22  101,40   94,02
1   0,26   0,26   0,26  104,22  101,40   94,02
3   1,20   1,20   1,20  108,04  104,57   97,36

6   1,20   1,20   1,20  107,35  103,87   96,67
4   1,20   1,20   1,20  108,04  104,57   97,36
5   1,20   1,20   1,20  107,35  103,87   96,67
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1 Deelvlak noord      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee
3 Deelvlak midden      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee
5 Deelvlak zuid      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee
6 Deelvlak zuid west      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee
2 Deelvlak midnoord      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee

4 Deelvlak midzuid      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- -- -- Nee
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 weg 0,00
02 weg 0,00
03 weg 0,00
04 weg 0,00
05 weg 0,00

06 weg 0,00
07 weg 0,00
08 weg 0,00
09 weg 0,00
10 weg 0,00

11 weg 0,00
12 weg 0,00
13 weg 0,00
14 weg 0,00
15 weg 0,00

16 weg 0,00
17 weg 0,00
18 weg 0,00
19 weg 0,00
20 weg 0,00

21 weg 0,00
22 weg 0,00
23 weg 0,00
24 weg 0,00
25 weg 0,00

26 weg 0,00
27 weg 0,00
28 weg 0,00
29 weg 0,00
30 weg 0,00

31 weg 0,00
32 weg 0,00
33 weg 0,00
34 weg 0,00
35 weg 0,00

36 weg 0,00
37 water 0,00
38 water 0,00
81 weg 0,00
82 weg 0,00

83 weg 0,00
84 weg 0,00
86 water 0,00
87 water 0,00
88 weg 0,00
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

01 schuur     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
02 woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
03 woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
04 schuur     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
05 woning     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

06 woning     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
07 woning     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250

1 Wand schanskorf  tunnel -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

1 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

1 0,00 0,00 0,00
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai Bijlage 1

Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

1 teenlijn tunnel --
2 kruinlijn tunnel      0,00
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiBijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Vosholen 2 1B Verkeerslawaai
Verantwoordelijke jeggens
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door jeggens op 10-11-2020
Laatst ingezien door jeggens op 27-5-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 7,8
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,50
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiBijlage 1

Commentaar
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Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiBijlage 1

Rapport: Groepsreducties
Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Croonhoven/Klinker 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Vosholen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage 2 blad 1 Rekenmodel, overzicht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2 1B Verkeerslawaai] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Gemeente Midden-Groningen
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Bijlage 2 blad 2 Rekenmodel, detail ligging rekenpunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Vosholen 2 1B mei 2021 - Vosholen 2 1B Verkeerslawaai] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Gemeente Midden-Groningen
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Rekenresultaten wegverkeerslawaaiBijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Croonhoven/Klinker
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Deelvlak noord 1,80 53,1 50,3 42,9 53,5
1_B Deelvlak noord 4,80 53,5 50,6 43,3 53,8
1_C Deelvlak noord 7,80 53,3 50,5 43,1 53,7
2_A Deelvlak midnoord 1,80 52,9 50,0 42,6 53,2
2_B Deelvlak midnoord 4,80 53,2 50,4 43,0 53,6

2_C Deelvlak midnoord 7,80 53,1 50,3 42,9 53,5
3_A Deelvlak midden 1,80 52,9 50,1 42,7 53,3
3_B Deelvlak midden 4,80 53,3 50,5 43,1 53,7
3_C Deelvlak midden 7,80 53,2 50,3 43,0 53,5
4_A Deelvlak midzuid 1,80 52,9 50,0 42,7 53,3

4_B Deelvlak midzuid 4,80 53,2 50,4 43,0 53,6
4_C Deelvlak midzuid 7,80 53,1 50,3 42,9 53,5
5_A Deelvlak zuid 1,80 52,3 49,5 42,1 52,7
5_B Deelvlak zuid 4,80 52,6 49,8 42,4 53,0
5_C Deelvlak zuid 7,80 52,5 49,7 42,3 52,9

6_A Deelvlak zuid west 1,80 45,8 43,0 35,6 46,2
6_B Deelvlak zuid west 4,80 47,4 44,5 37,2 47,8
6_C Deelvlak zuid west 7,80 47,4 44,5 37,2 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten wegverkeerslawaaiBijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Vosholen 2 1B Verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosholen
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Deelvlak noord 1,80 37,0 33,5 26,3 37,1
1_B Deelvlak noord 4,80 37,1 33,7 26,5 37,2
1_C Deelvlak noord 7,80 37,2 33,7 26,5 37,3
2_A Deelvlak midnoord 1,80 38,7 35,2 28,0 38,8
2_B Deelvlak midnoord 4,80 38,9 35,4 28,2 39,0

2_C Deelvlak midnoord 7,80 39,0 35,5 28,3 39,1
3_A Deelvlak midden 1,80 40,5 37,0 29,8 40,6
3_B Deelvlak midden 4,80 40,6 37,1 29,9 40,7
3_C Deelvlak midden 7,80 40,9 37,4 30,2 41,0
4_A Deelvlak midzuid 1,80 42,5 39,0 31,8 42,6

4_B Deelvlak midzuid 4,80 42,8 39,3 32,1 42,8
4_C Deelvlak midzuid 7,80 43,3 39,8 32,6 43,4
5_A Deelvlak zuid 1,80 44,3 40,8 33,6 44,4
5_B Deelvlak zuid 4,80 46,1 42,6 35,4 46,2
5_C Deelvlak zuid 7,80 47,7 44,2 37,0 47,8

6_A Deelvlak zuid west 1,80 44,9 41,5 34,3 45,0
6_B Deelvlak zuid west 4,80 46,5 43,0 35,8 46,6
6_C Deelvlak zuid west 7,80 47,8 44,3 37,1 47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 blad 1    Rekengegevens en resultaten railverkeerslawaai 

(deelvlak noord) begane grond 

 

(deelvlak noord) 1e verdieping 

 

 

  



Bijlage 4 blad 2    Rekengegevens en resultaten railverkeerslawaai 

 (deelvlak noord) 2e verdieping 

 



Vosholen fase II (deelplan 1b) (vastgesteld)

Bijlage 4  Beknopte natuurtoets
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Beknopte natuurtoets Vosholen  fase  2  

  

  projectnummer: 231.00.06.02.00 

  

Onderwerp: Beknopte natuurtoets Vosholen fase 2 

Datum: 09-02-2021 

 

I n l e i d i n g  

 

K A D E R  

De gemeente Midden-Groningen is voornemens om ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer, nieuwe 

woningen te realiseren. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een inventarisatie van na-

tuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van 

de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast 

het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 14 januari 2021 

en 27 januari 2021 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden 

waren: onbewolkt, circa 3-4˚C, droog en een matige wind. 

 

P L A N G E B I E D  

Het plangebied betreft een groot stuk grasland, enkele bosjes en een kas met groentetuinen aan de 

zuidzijde van Hoogezand (zie figuur 1). Het plangebied wordt aan de noord-, oost- en westzijde be-

grensd door woonerven en aan de zuidzijde door de straat Vosholen. Aan de noordzijde van het 

plangebied is één bosje aanwezig en aan de oostzijde zijn nog twee bosjes aanwezig. Verspreid over 

de oostzijde van het plangebied staan nog enkele solitaire bomen en bomenrijen. Verder zijn aan de 

oostzijde een kas en groentetuinen aanwezig. In de zuidoosthoek is een gebouwtje met paardenstal-

len aanwezig dat is opgetrokken uit baksteen met een golfplaten dak. Aan de noordoostzijde is een 

vijver aanwezig. Verder is een aantal sloten aanwezig, namelijk langs de noord- en oostzijde en 

dwarsdoor het gebied die in noord-zuidelijke richting lopen.  

 

De ontwikkelingen bestaan uit de realisatie van nieuwe woningen over het gehele gebied. Voor deze 

natuurtoets wordt ervan uitgegaan dat alle watergangen worden gedempt. De kas en de paardenstal-

len worden gesloopt. Verder worden de bosjes gekapt en de kas gesloopt. Voor deze ontwikkeling 

wordt verder grond vergraven en vegetatie verwijderd. 

                                                                 

1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van 

(Europese) natuurgebieden. 
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Figuur 1. Kaart met de locatie van het onderzochte gebied (rood). Bron kaartondergrond: www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

 

Foto’s 1 en 2. Impressie van het plangebied op 14 januari 2021. Links het aanzicht op het noordelijke bosje vanuit het 

zuiden. Rechts het aanzicht op het plangebied vanuit het noorden 
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Foto’s 3-6. Linksboven het zicht op het plangebied vanuit het midden van het gebied richting het westen. Rechtsboven 

één van de sloten in het gebied. Linksonder de zuidzijde van het plangebied vanuit het noorden. Rechtsonder het zicht op 

het plangebied vanuit het zuiden 

 

 
Foto’s 7 en 8. Impressie van het plangebied op 27 januari 2021. Links de te slopen kas met groentetuinen. Rechts het te 

kappen bosje aan de noordoostzijde van het gebied 
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Foto’s 9 en 10. Links de te slopen paardenstallen. Rechts het grasland aan de zuidwestzijde van het gebied, gezien vanuit 

het noorden 

 

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn 

(Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 

3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

I N V E N T A R I S A T I E  

Uit het raadplegen van gegevens van de laatste 5 jaar in de Nationale Database Flora en Fauna
2
 

(NDFF) (© NDFF 27 januari 2021 08:36:14) blijkt dat binnen straal van 5 km om het plangebied diverse 

beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat om vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdie-

ren, een amfibie, een reptiel, ongewervelden en vaatplanten. 

 

De vegetatie in het plangebied bestaat voornamelijk uit een aantal algemene gras- en kruidensoor-

ten, zoals Engels raaigras, smalle weegbree, pitrus en paardenbloem. De slootkanten zijn voorname-

lijk begroeid met Engels raaigras en op sommige locaties met wat riet. Deze soorten duiden op voed-

selrijke omstandigheden. Het noordelijke bosje bestaat volledig uit ruwe berk met op enkele locaties 

                                                                 
2
 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft 

informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. 



 

datum 09-02-2020  projectnummer 231.00.06.02.00   5 

 

 

 

gewone vlier. De bosjes aan de oostzijde van het plangebied bestaan uit soorten als ruwe berk, zwar-

te els en zomereik en deze bomen zijn grotendeels begroeid met klimop. 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn grote leeuwenklauw en drijvende waterweegbree 

bekend (NDFF). Beide soorten zijn op minimaal 2 km afstand waargenomen en grote leeuwenklauw is 

aangewezen op voedselarme bodems. In de sloten is geen watervegetatie aanwezig en ze worden 

regelmatig geschoond, waardoor drijvende waterweegbree niet wordt verwacht. Gezien de grote af-

stand tot de dichtstbijzijnde waarneming, de voedselrijkdom en de terreingesteldheid, kan het voor-

komen van deze en andere beschermde plantensoorten in het plangebied worden uitgesloten.  

 

Er is een aantal vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bekend uit de directe omgeving 

van het plangebied, zoals roek, huismus, sperwer en buizerd (NDFF). De kas in het gebied is niet ge-

schikt voor vogelsoorten die in gebouwen nestelen, zoals huismus of gierzwaluw, door het ontbreken 

van geschikte openingen of afgesloten ruimtes. In het gebouw met de paardenstallen kan huismus 

onder het golfplaten dak nestelen.  

Het plangebied is geschikt als foerageergebied van een aantal soorten roofvogels met jaarrond be-

schermde nesten, zoals sperwer, roek, en buizerd. Tijdens de twee veldbezoeken zijn meerdere foe-

ragerende roeken waargenomen in het grasland. Uit de directe omgeving zijn bewoonde nesten van 

deze soort bekend. In de bosjes zijn geen jaarrond beschermde nesten van een roekenkolonie aange-

troffen. In één van de zwarte elzen in het noordoostelijke bosje is een kraaiennest aanwezig. Deze 

nesten worden ook wel gebruikt door ransuil. Onder dit nest zijn echter geen sporen van roofvogels 

of uilen, zoals braakballen of krijtsporen, waargenomen. Hierdoor kan gebruik van het nest door 

roofvogels of uilen, zoals ransuil, worden uitgesloten. 

Tijdens het veldbezoek op 27 januari 2021 is een jagende buizerd waargenomen aan de oostzijde van 

het plangebied. 

 

In de sloten kan een aantal algemeen voorkomende broedvogels tot broeden komen, zoals wilde 

eend en meerkoet. Verder kunnen soorten als merel en heggenmus tot broeden komen in de bomen 

en struiken in het gebied. De nesten van deze algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode 

beschermd.  

 

Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van een aantal vleermuissoorten, 

waaronder gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (NDFF). De kas en paardenstallen zijn 

niet geschikt voor gebouwbewonende vleermuizen door het ontbreken van geschikte invliegopenin-

gen of afgesloten ruimtes. Verder hebben de bomen in het plangebied geen scheuren of holtes die 

naar de binnenzijde van de stam doorlopen of die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor vleer-

muizen. Het plangebied vormt mogelijk wel onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen die 
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in open gebieden kunnen foerageren, zoals gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De 

bomenrij langs de oostzijde van het plangebied is een mogelijke vliegroute voor vleermuizen.  

 

Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoor-

ten, zoals veldmuis en haas (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling 

van de verbodsartikelen van de Wnb. Een aantal niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten is 

bekend uit de directe omgeving van het plangebied, namelijk bever, boommarter, das, otter, steen-

marter en eekhoorn (NDFF). Houtstapels die geschikt zijn als verblijfplaats voor steenmarter zijn niet 

in het plangebied aanwezig. Wel zit er een gat in het dak van de paardenstallen waardoor steenmar-

ter een verblijfplaats kan hebben op de zolder van de stallen.  

 

Er zijn geen bomen aanwezig met geschikte holtes voor boommarter of met nesten van eekhoorn. 

Dassenburchten of andere sporen van das zijn niet waargenomen tijdens het veldbezoek. Otter en 

bever zijn niet in het plangebied te verwachten door het ontbreken van grote wateren en overgangs-

gebied tussen land en water.  

 

Waarnemingen van enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bastaardkikker en gewone pad zijn 

bekend uit de directe omgeving van het plangebied (NDFF). Deze soorten kunnen zich voortplanten in 

sloten rondom het plangebied. Het is niet uitgesloten dat lage aantallen van deze soorten het plan-

gebied als landbiotoop gebruiken. Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling 

van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. De beschermde niet-vrijgestelde 

amfibieënsoort poelkikker is bekend uit de omgeving van het plangebied (NDFF). Wateren met een 

ruige oeverbegroeiing die geschikt zijn voor poelkikker zijn niet aanwezig in het plangebied. Daar-

naast zijn de oevers van de sloten erg steil voor deze soort. Deze en andere niet-vrijgestelde soorten 

zijn niet in het plangebied te verwachten. 

 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de beschermde onge-

wervelden grote vos, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel en groene glazenmaker (NDFF). 

Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop voor deze soorten, zoals bosranden met iep of zoete 

kers (grote vos) en vennen of plassen met veel watervegetatie (libellen), zijn deze niet in het plange-

bied te verwachten.  

 

Beschermde reptielen- en vissensoortenzijn niet bekend vanuit de directe omgeving van het plange-

bied (NDFF). Gezien het ontbreken van waarnemingen en de terreingesteldheid zijn niet-vrijgestelde 

reptielen en vissen ook niet te verwachten. 
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T O E T S I N G  

Als gevolg van de sloop van de paardenstallen gaan mogelijk jaarrond beschermde nestplaatsen van 

huismus en een verblijfplaats van steenmarter verloren. Daarnaast gaat als gevolg van de kap van de 

bomenrij langs de oostzijde van het gebied mogelijk een vliegroute van vleermuizen verloren. Nader 

onderzoek naar de aan- of aanwezigheid van huismus, steenmarter en vliegroutes van vleermuizen is 

nodig. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing 

voor de Wnb nodig is. 

 

Bij uitvoering van het plan wordt het plangebied mogelijk minder geschikt als foerageergebied voor 

sperwer, buizerd en roek. Het plangebied vormt echter hooguit een klein onderdeel van het foera-

geergebied van deze soorten en bovendien is in de directe omgeving in ruime mate alternatief en 

deels ook hoogwaardiger foerageergebied voor deze soorten aanwezig. Negatieve effecten op vogels 

met jaarrond beschermde nesten door verlies van foerageergebied treden dan ook niet op. 

 

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden 

uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet 

verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door 

bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een 

standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, on-

geacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 

15 juli duurt. 

 

Het plangebied vormt geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Het plangebied zal naar verwach-

ting niet volledig ongeschikt worden als foerageergebied voor de te verwachten vleermuissoorten. 

Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoog-

waardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen, 

als gevolg van de werkzaamheden, treden niet op.  

 

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoog-

diersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. 

De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrij-

stellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Groningen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb. 

 

G e b i e d s b e s c h e r m i n g   

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescher-

ming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.  
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W E T  N A T U U R B E S C H E R M I N G   

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatie-

ve 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 in-

vloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.  

 

N A T U U R N E T W E R K  N E D E R L A N D   

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 

belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als 

beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verant-

woordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimte-

lijke bescherming van het NNN is voor de provincie Groningen uitgewerkt in de Provinciale Omge-

vingsvisie 2019 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2019. Van belang is dat de provin-

cie geen externe werking kent voor het NNN.  

 

N A T U U R  B U I T E N  H E T  N N N  

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt verder buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke 

plannen specifiek ingezet op de bescherming van bestaande bos- en natuurgebieden en weidevogel– 

en akkervogelleefgebieden.  

 

I N V E N T A R I S A T I E  

In het kader van de Wnb beschermde gebieden liggen op ruime afstand van het plangebied. Het 

meest nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied ‘Zuidlaardermeergebied’ dat 

op circa 4,2 km ten westen van het plangebied ligt. Het meest nabijgelegen NNN-gebied ligt op circa 

3,9 km ten westen van het plangebied. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als ‘Natuur bui-

ten het NNN’ betreft een bos dat circa 1,4 km ten zuidoosten van het plangebied ligt. Het dichtstbij-

zijnde akkervogelleefgebied ligt op circa 2,2 km ten westen van het plangebied.  

 

T O E T S I N G  

Gezien de relatief grote afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de inrichting van het 

tussenliggende gebied met bebouwing en wegen, kan een toename van verstoring door geluid, ver-

lichting of optische verstoring worden uitgesloten.  

Er kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden. Daarom dient een AERIUS-berekening te worden gemaakt waaruit blijkt of tijdens de aan-

leg- en gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/ja in stikstofge-

voelige habitattypen van Natura 2000-gebieden.  
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Gezien de afstand tot het NNN, natuur buiten het NNN, akkervogelleefgebieden en de aard van het 

plan, zijn geen negatieve effecten te verwachten op dergelijke gebieden. Het plan is niet in strijd met 

het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

Beschermde houtopstanden 

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 1.000 m
2
 en bomenrijen van minimaal 

20 bomen gelegen buiten de bebouwde kom. 

 

I N V E N T A R I S A T I E  E N  C O N C L U S I E  

In het plangebied zijn geen beschermde houtopstanden aanwezig. Het plangebied ligt binnen de be-

bouwde kom van Hoogezand-Sappemeer. Het indienen van een kapmelding bij de provincie Gronin-

gen is niet nodig.  

 

C o n c l u s i e  

Voor een toetsing aan de soortenbescherming van de Wnb is op basis van het uitgevoerde veldbe-

zoek (d.d. 14 en 27 januari 2021) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een 

nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.  

Er is nader onderzoek nodig naar de aan- of afwezigheid van huismus en steenmarter in het gebouw 

van de paardenstallen. Daarnaast is nader onderzoek nodig naar de aan- of afwezigheid van een 

vliegroute van vleermuizen langs de bomenrij aan de zuidzijde van het plangebied. Op basis van de 

resultaten van dit nadere onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing voor de Wnb nodig is. 

In verband met de soortbescherming van de Wnb is het daarnaast nodig om bij de planning van de 

werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels.  

 

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden 

kunnen optreden. Een Aerius-berekening moet uitwijzen of de stikstofdepositie al dan niet boven de 

0.00 mol N/ha/ja uitkomt. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 
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1 Inleiding 

In het kader van het bestemmingsplan ‘Vosholen fase II (deelplan 1b)’ en de boven gelegen kavels 

‘Vosholen fase II (deelplan 1a)’ is de depositie van stikstof ten gevolge van de bouw en het gebruik 

van 35 woningen aan de Croonhoven in de gemeente Midden-Groningen berekend. 

Het project maakt de bouw van 35 woningen met de aanleg van een nieuwe weg mogelijk op een 

locatie in het weinig stedelijk woonmilieu. De omvang van het project is op de onderstaande afbeel-

ding weergegeven. De depositie van stikstof in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge 

van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de loca-

tie is berekend met het programmapakket AERIUS (19 februari 2021). Dit rapport vormt een toelich-

ting op de berekening. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang projectgebied (bron: pdok.nl/viewer, d.d. 19-02-2021) 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft 

het model weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 

 



 

  
19 juni 2020 
 

4 

2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. 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. 

 

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een 

bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid 

van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast geldt op grond van artikel 2.7 Wnb in samenhang 

met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor bestemmingsplannen. Een te hoge stikstofdepositie 

kan tot een negatief effect leiden, waardoor het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden 

niet kan worden vastgesteld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern- 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofe-

missie niet toe neemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten op de 

locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie buiten 

het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern salderen). 

Om intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project of één locatie. Intern salderen kan 

gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toegepast op nieuwe 

projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om verschillende pro-

jecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of beschermende maatre-

gel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het kader van een 

passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid om voor woningbouwprojecten waarbij er sprake is van 

meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof-

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstof reducerende 

maatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur, 

opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70 % wor-

den besteed aan economische ontwikkelingen.  
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3 Ligging projectgebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het projectgebied gelegen aan de Croonhoven te Sappemeer. 

Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de meest nabij 

gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

 - Zuidlaardermeergebied, gelegen op een afstand van circa 4,1 km; 

 - Drentsche Aa-gebied, gelegen op een afstand van circa 10 km. 

 

Hierbij dient wel te worden vermeld dat het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied niet stik-

stofgevoelig is. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. 

Conform de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator” dient de verkeersgeneratie be-

schouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval 

wanneer het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel 

niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening 

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de gebouwen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de ver-

warming. Dit zal geborgd moeten worden in de ruimtelijke procedure. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van het voornemen en de werkzaamheden zijn de volgende 

invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 3). In de berekening wordt er van uitgegaan dat beide 

projecten in hetzelfde jaar aangelegd en gebruikt worden. Aangezien dit niet aannemelijk is betreft 

dit een worst-case situatie. 

4.1 Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie weer-

gegeven. Voor de berekening is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op het bronbestand van 

BügelHajema Adviseurs
1
. In de aantallen draaiuren zijn tevens de stationaire draaiuren opgenomen. 

Voor de aanleg van verharding is rekening gehouden met de realisatie van een weg van 5 meter 

breed. Aangezien het projectgebied 400 meter lang is, is in de berekening uitgegaan van de aanleg 

van 2.000 m
2
 aan verharding. 

 

Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie 

Functie Aantal Werktuig kW Belasting2  Emissie 

factor 

Eenheid Draai-

uren 

Stage 

klasse 

Emissie 

NOx 

Bouw 35  graafmachine 200 69% 2,3 10 u/ won. 350 uur III 111,09 kg  

woningen 35  kraan 200 69% 3 10 u/ won. 350 uur III 144,90 kg  

 35  betonstorter 200 69% 3 5 u/ won. 175 uur III 72,45 kg  

  35   heistelling 200 69% 3 5 u/ won. 175 uur III 72,45 kg  

Aanleg 2.000 m2 graafmachine 200 69% 2,3 1 u/ 20 m2 100 uur III 31,74 kg  

verharding 2.000 m2 kraan 200 69% 3 1 u/ 40 m2 50 uur III 20,70 kg  

 2.000 m2 wals 90 55% 5,5 1 u/ 40 m2 50 uur III 13,61 kg  

 2.000 m2 trilplaat 10 40% 1,3 1 u/ 20 m2 100 uur II 0,52 kg  

totale emissie NOx mobiele werktuigen                   467,46 kg  

 

                                                                 
1 Voor de invoergegevens van mobiele werktuigen op de locatie is gebruik gemaakt van aannames afkomstig uit een door 

BügelHajema Adviseurs bijgehouden bronbestand. Dit bronbestand bevat gemiddelde cijfers over de inzet van mobiele 

werktuigen op de locatie en zijn verkregen door jarenlange ervaring met stikstofberekeningen. 

2 De belasting is het vermogen van het mobiele werktuig wat gemiddeld gebruikt wordt. 
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4.2 Werkverkeer (bron 2) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar. Voor de bereke-

ning is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op het bronbestand. Per woning zijn 100 verkeersbe-

wegingen licht verkeer, 20 verkeersbewegingen middelzwaar vrachtverkeer en 4 verkeersbewegingen 

zwaar vrachtverkeer opgenomen. Voor de aanleg van de verharding zijn per 100 m
2
 40 verkeersbe-

wegingen licht verkeer en 40 verkeersbewegingen middelzwaar vrachtverkeer opgenomen. In totaal 

zijn de onderstaande aantallen verkeersbewegingen in de berekening opgenomen: 

 - licht verkeer 4.300 ritten/jaar; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 1.500 ritten/jaar; 

 - zwaar vrachtverkeer 140 ritten/jaar. 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van figuur 7.1 

van de ‘Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 2020’ (tabel 2). 

 

Tabel 2. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto’s 

- de meeste bestelauto’s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 

achterwielen 

Zware motorvoertuigen -vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 

 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt ongeveer 12,08 kg NOx/jr. 

4.3 Verkeersgeneratie woningen (bron 3) 

In het model is het verkeer van en naar het gebouw opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor vrijstaande 

woningen in de rest bebouwde kom (8,2 ritten per appartement). Dit houdt in dat rekening moet 

worden gehouden met naar boven afgerond 287 ritten per etmaal. Er is gekozen voor vrijstaande 

woningen omdat dit de meest worst-case benadering is. 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de woningen in de gebruiksfase bedraagt in dat geval 

ongeveer 65,44 kg NOx/jr en 4,38 kg NH3/jr.  

 

4.4 Totale emissie 

De totale emissie van het project in de aanleg- en gebruiksfase bedraagt ongeveer 544,99 kg NOx/jr 

en 5,17 kg NH3/jr.  
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (19 februari 

2021). In de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2021. Indien het project later zal worden uit-

gevoerd, kan deze berekening als worst-case worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de emissie-

factor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model een 

afbeelding opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 - AERIUS model 
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6 Rekenresultaten en conclusie 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van 

een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Dit pdf bestand is als bijlage opgenomen en 

seperaat toegevoegd. 

 

 

Afbeelding 4 - Rekenresultaat  

 

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig.  
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RaXvTXrwHieM (19 februari 2021)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Midden-Groningen Croonhoven, nvt Sappemeer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voshalen fase II deelplannen 1a
en 1b

RaXvTXrwHieM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 februari 2021, 15:53 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 544,99 kg/j

NH3 5,17 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het voornemen betreft de bouw van 35 woningen met de aanleg van circa 2.000 m2 verharding.

RaXvTXrwHieM (19 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 467,46 kg/j

Werkverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,08 kg/j

Verkeersgeneratie woningen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,38 kg/j 65,44 kg/j

RaXvTXrwHieM (19 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 248281, 575381
NOx 467,46 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200
kW (bouw)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

111,09 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kraan 200 kW
(bouw)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

144,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonstorter 200
kW (bouw)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

72,45 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 200 kW
(bouw)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

72,45 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine 100
kW (aanleg
verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

31,74 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kraan 100 kW
(aanleg verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

20,70 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wals 90 kW (aanleg
verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

13,61 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilplaat 10 kW
(aanleg verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Werkverkeer
Locatie (X,Y) 247847, 575086
NOx 12,08 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.300,0 / jaar NOx
NH3

2,71 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1.500,0 / jaar NOx
NH3

8,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 140,0 / jaar NOx
NH3

1,18 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie woningen
Locatie (X,Y) 247838, 575084
NOx 65,44 kg/j
NH3 4,38 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 287,0 / etmaal NOx
NH3

65,44 kg/j
4,38 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RaXvTXrwHieM (19 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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datum 18-2-2021
dossiercode    20210218-33-25620

Bouw 20 woningen, Sappemeer, Croonhoven

Vooralsnog ontvang u van het waterschap een voorlopige standaard uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan
nader uitgewerkt worden. Binnen 6 weken ontvangt u de definitieve uitgangspuntennotitie.

Uitgangspuntennotitie Watertoets normale procedure
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft ertoe geleid dat de normale procedure
wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie moet gebruikt worden bij het
opstellen van de waterparagraaf. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.

Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets
Bouw 20 woningen, Sappemeer, Croonhoven
Wijzigingen in verhard oppervlak
Het verhard oppervlak zal naar aanleiding van de bebouwing en de bijbehorende erfverharding naar alle waarschijnlijkheid met 50 %
toenemen. Echter, bij de realisatie van Vosholen fase I is reeds rekening gehouden met de toename van verharding voor de realisatie van
Vosholen fase II. Compenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk. Het Waterhuishouding- en rioleringsplan is als bijlage
opgenomen.



Fysieke watersysteemveranderingen
Geen
Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling
Het hemelwater wordt afgevoerd op het hemelwaterriool. Dit hemelwaterriool voert af op het oppervlaktewater ten westen van het
plangebied. Het vuilwater wordt afgevoerd op het riool.

Contactgegevens:

Planindiener:
Gijs Textor
Bügel Hajema
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen

g.textor@bugelhajema.nl

Gemeente Midden-Groningen:
Martin Hulshof
06-20093020
martin.hulshof@midden-groningen.nl

Waterschap Hunze en Aa's:

Inhoud:

1. Specifieke en aanvullende uitgangspunten
2. Inleiding
3. Waterveiligheid
4. Waterkwantiteit
5. Waterkwaliteit
6. Aanvullende belangen Waterschap
7. Verdere betrokkenheid waterschap
8. Bronnenlijst

1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten

In dit onderdeel wordtspecifiek planadvies gegeven.

Compenserende waterberging
Door de toename verhard oppervlak dient er compensatie in het watersysteem te worden gerealiseerd. De gemeente dient hiervoor, in
afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te geven op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende
waterberging (opgave) zal worden ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies geven.
Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van belang om duidelijk aan te geven; welke
maatregel waar wordt genomen (infiltreren, vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en
waar het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren.
Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden gerealiseerd. Naast uitbreiding van het
bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een
waterdak en opvang hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen worden, zoals; een
grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend
onderzoek nodig over de toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving.

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)

De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van infiltratiemaatregelen beperken.

2 Inleiding



Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast en watertekort
(waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als
ecologisch. Het is van belang dat deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen worden ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft
ernaar om de impact van dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk positieve
ontwikkelingen te stimuleren.

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Om deze
waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige
betrokkenheid, meedenken, informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke vaststelling van
het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder betrokken bij het planproces.

In de waterparagraaf (+ bijlage) moet door het waterschap afgegeven advies zijn verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er
door de gemeente een onderbouwing te zijn opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft geleid.
In de definitieve uitgangspuntennotitie (onderdeel 1) zijn plan specifieke en aanvullende uitgangspunten (adviezen) opgenomen voor dit
plan. De verdere opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, aanvullende belangen
waterschap en gerelateerde belangen van derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn uitgangspunten
opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces beschreven.

3 Waterveiligheid

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende overstromingsrisico's voor mens en dier en het
voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of
boezemkade (secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle waterschapsbelangen beschreven die vanwege de
waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn voor de waterveiligheid.

Overstromingsgevoeligheid
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het
plangebied ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere infrastructuur worden bij voorkeur op de
hogere locaties gebouwd. Als er toch voor wordt gekozen om in deze lagere delen te bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te
bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwpeil te verhogen (verhoogd te bouwen) en/of kaden aan te leggen. Gemeenten dragen zorg voor
het waarborgen van vluchtroutes bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door
vluchtroutes op voldoende hoogte aan te leggen (Beheerprogramma 2016-2021).

4 Waterkwantiteit

Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in perioden van overvloed. Een vergrote kans op
wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde
belangen beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden.

Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot
afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen, afvoeren''.

Schouwsloten
Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap, maar een belangrijke
lokale functie vervullen voor de afwatering van een groter gebied, meerdere eigenaren en/of belangen van derden. Vanwege deze
afwateringsfunctie is het van belang dat een schouwsloot goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het benodigde
doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via de schouw. Het profiel van een schouwsloot mag niet
zonder toestemming van het waterschap gewijzigd worden (Keur Waterschap Hunze en Aa s).

Verhardingstoename
In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de compensatiedrempel; voor stedelijk gebied of kassengebieden met meer
dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt
dat hemelwater versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem (peilgebied). Dit vergroot de
kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden
kunnen worden. Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te vergroten en de
werknormen te kunnen waarborgen.



Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 
Grasland 5% 1/10
Akkerbouw 1% 1/25
Hoogwaardige land-, en tuinbouw 1% 1/50
Glastuinbouw 1% 1/50
Bebouwd gebied 0% 1/100
Natuurgebied - geen norm

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het klimaatscenario 2015 van het KNMI (klimaatscenario G)

Scheiden schoon hemelwater en vuilwater
In grote delen van het beheergebied zijn nog gemengde rioolsystemen aanwezig. In dergelijke systemen wordt het relatief schone hemelwater
vermengd met vuilwater en wordt het vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het waterschap gebracht. Na zuivering
wordt het water geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Het transport van schoon hemelwater via het gemeentelijk rioolstelsel en het
behandelen via een RWZI is niet duurzaam. Om deze reden zal hemelwater alleen op het vuilwaterriool kunnen worden geloosd als het
hemelwater; niet kan worden hergebruikt (opvang) en/of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een
oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie, of via een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Wijzigingen in de behandeling van
het hemelwater en vuilwater kunnen echter voor overlast zorgen als mogelijke ongewenste gevolgen onvoldoende bekend zijn en waar nodig
zijn verholpen. Rechtstreekse afkoppeling van hemelwater (via een hemelwaterriool) naar het oppervlaktewater (vijvers en sloten) kan dit
wateroverlast veroorzaken, als het ontvangende oppervlaktewater niet hiervoor de capaciteit heeft en/of aanwezige kunstwerken (o.a.
duikers, stuwen en inlaatwerken) het aangeboden water niet kan verwerken.

Grondwaterstand en ontwateringsdiepte
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In
het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De
voor het plan noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire wegen is de
ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en
plantsoenen is dit 0,5 m-mv, en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het ingediende plan
overlast kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee te houden in het ontwerp en bij
de inrichting.

5 Waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond water, waarin
systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor
binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. Daarnaast is een
goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor
water aan- en afvoer. In dit thema zijn, indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke waterschapsbelangen beschreven die impact
hebben op de waterkwaliteit.

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze reden vraagt het waterschap op de
toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen.
Afstromend hemelwater dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de
trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''.

6 Aanvullende waterschapsbelangen

Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een belang raakt voor het waterschap of die
van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het
waterbeheer kunnen vergroten. Anderzijds kunnen ook watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten de jurisdictie van het
waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken.

7 Verdere betrokkenheid waterschap



Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit document uitgangspunten opgenomen. Voor de verdere
procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan (voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren en te
betrekken en hierin rekening te houden met deze uitgangspunten.

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de belangen met betrekking tot het
waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor overleg en nadere uitleg.

8 Bronnen

Keur waterschap Hunze en Aa s. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2010)

Beheerprogramma 2016-2021. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2016)

www.dewatertoets.nl
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watertoets datum 18-2-2021   dossiercode    20210218-33-25620 

waterschap datum  19-2-2021  zaak kenmerk Z30569 

 

 

Bouw 20 woningen, Sappemeer, 

Croonhoven 

Uitgangspuntennotitie Watertoets normale procedure 
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De 

aanmelding heeft ertoe geleid dat de normale procedure wordt doorlopen. Dit houdt 

in dat het waterschap een uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie 

moet gebruikt worden bij het opstellen van de waterparagraaf. De uitgewerkte 

waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

 



Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets 

Bouw 20 woningen, Sappemeer, Croonhoven 

Wijzigingen in verhard oppervlak 

Het verhard oppervlak zal naar aanleiding van de bebouwing en de bijbehorende 

erfverharding naar alle waarschijnlijkheid met 50 % toenemen. Echter, bij de realisatie van 

Vosholen fase I is reeds rekening gehouden met de toename van verharding voor de 

realisatie van Vosholen fase II. Compenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk. 

Het Waterhuishouding- en rioleringsplan is als bijlage opgenomen. 

Fysieke watersysteemveranderingen 

Geen 

Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling 

Het hemelwater wordt afgevoerd op het hemelwaterriool. Dit hemelwaterriool voert af op 

het oppervlaktewater ten westen van het plangebied. Het vuilwater wordt afgevoerd op het 

riool. 

 

Contactgegevens: 

Planindiener: 
Gijs Textor 

Bügel Hajema 

Vaart N.Z. 50 

9401 GN Assen 

g.textor@bugelhajema.nl 

Gemeente Midden-Groningen: 
Martin Hulshof 

06-20093020 

martin.hulshof@midden-groningen.nl 

Waterschap Hunze en Aa's: 

Emiel Galetzka 

e.galetzka@hunzeenaas.nl 

 

 

Inhoud: 

1. Specifieke en aanvullende uitgangspunten 

2. Inleiding 



3. Waterveiligheid 

4. Waterkwantiteit 

5. Waterkwaliteit 

6. Aanvullende belangen Waterschap 

7. Verdere betrokkenheid waterschap 

8. Bronnenlijst 

 

1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten 

Het plan voorziet in de realisatie van 20 woningen in het plan Vosholen 1.Met de 

toename van de verharding is rekening gehouden in het Waterhuishouding- en 

rioleringsplan dat voor het gehele plangebied Vosholen 1 is opgesteld. De 

daarvoor benodigde maatregelen zijn voor Vosholen 1 reeds uitgevoerd en 

aangelegd. 

Compenserende waterberging 
Door de toename verhard oppervlak dient er compensatie in het watersysteem te 

worden gerealiseerd. De gemeente dient hiervoor, in afstemming met de 

initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te geven op welke wijze de benodigde 

hoeveelheid compenserende waterberging (opgave) zal worden ingepast en 

onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies 

geven. Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen 

beoordelen is het van belang om duidelijk aan te geven; welke maatregel waar 

wordt genomen (infiltreren, vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de 

maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en waar het hemelwater uiteindelijk 

op zal afvoeren. 

Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met 

elkaar worden gerealiseerd. Naast uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater 

(ruimte)kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het 

bouwoppervlak via een groen dak, een waterdak en opvang hemelwater voor 

hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen worden, 

zoals; een grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. 

Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend onderzoek 

nodig over de toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving. 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) 

De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de 

toepasbaarheid van infiltratiemaatregelen beperken. 

 

2 Inleiding 



Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en 

het voorkomen van wateroverlast en watertekort (waterkwantiteit). Daarnaast 

zorgen waterschappen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het 

oppervlaktewater, zowel chemisch als ecologisch. Het is van belang dat deze taken 

zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen worden 

ruimtelijke plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven 

functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om de 

impact van dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te 

houden en waar mogelijk positieve ontwikkelingen te stimuleren. 

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke 

plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Om deze waterparagraaf te kunnen 

opstellen moet de waterbeheerder worden geraadpleegd door middel van de 

Watertoets, door; vroegtijdige betrokkenheid, meedenken, informeren, adviseren en 

het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke vaststelling 

van het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de 

waterbeheerder betrokken bij het planproces. 

In de waterparagraaf (+ bijlage) moet door het waterschap afgegeven advies zijn 

verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er door de gemeente een 

onderbouwing te zijn opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft 

geleid. 

In de definitieve uitgangspuntennotitie (onderdeel 1) zijn plan specifieke en 

aanvullende uitgangspunten (adviezen) opgenomen voor dit plan. De verdere 

opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, aanvullende belangen waterschap en gerelateerde belangen van 

derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn 

uitgangspunten opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste betrokkenheid van het 

waterschap bij het vervolg van het planproces beschreven. 

 

3 Waterveiligheid 

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van 

levensbedreigende overstromingsrisico's voor mens en dier en het voorkomen van 

schade aan have en goed. Risico's die met name zullen optreden bij het doorbreken 

van een zeekering (primaire kering) of boezemkade (secundaire kering). Binnen dit 

thema zijn, indien van toepassing, alle waterschapsbelangen beschreven die 

vanwege de waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang 

zijn voor de waterveiligheid. 

 



Overstromingsgevoeligheid 
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke 

gebieden overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het plangebied ligt (deels) 

in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere 

infrastructuur worden bij voorkeur op de hogere locaties gebouwd. Als er toch voor 

wordt gekozen om in deze lagere delen te bouwen, is het raadzaam om 

overstromingsbestendig te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwpeil te 

verhogen (verhoogd te bouwen) en/of kaden aan te leggen. Gemeenten dragen zorg 

voor het waarborgen van vluchtroutes bij de inrichting van bouwlocaties in 

overstromingsgevoelige gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door vluchtroutes op 

voldoende hoogte aan te leggen (Beheerprogramma 2016-2021). 

 

4 Waterkwantiteit 

Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als 

de afvoer in perioden van overvloed. Een vergrote kans op wateroverlast of 

watertekort dient dus voorkomen te worden. Binnen dit thema zijn, indien van 

toepassing, de voor dit plan gerelateerde belangen beschreven die in meer of 

mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden. 

Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot afvoer komt volgt de 

trits ; ''vasthouden, bergen, afvoeren''. 

 

Schouwsloten 
Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in 

eigendom zijn van het waterschap, maar een belangrijke lokale functie vervullen 

voor de afwatering van een groter gebied, meerdere eigenaren en/of belangen van 

derden. Vanwege deze afwateringsfunctie is het van belang dat een schouwsloot 

goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het benodigde 

doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via 

de schouw. Het profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming van het 

waterschap gewijzigd worden (Keur Waterschap Hunze en Aa s). 

 

Verhardingstoename 
In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de 

compensatiedrempel; voor stedelijk gebied of kassengebieden met meer dan 150 

m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa 

s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt dat hemelwater versneld tot 

afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem 

(peilgebied). Dit vergroot de kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de 



landelijke werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans 

overschreden kunnen worden. Compenserende waterberging is noodzakelijk om de 

kans op inundatie binnen peilgebieden niet te vergroten en de werknormen te 

kunnen waarborgen. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

Grasland 5% 1/10 

Akkerbouw 1% 1/25 

Hoogwaardige land-, en tuinbouw 1% 1/50 

Glastuinbouw 1% 1/50 

Bebouwd gebied 0% 1/100 

Natuurgebied - geen norm 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het 

klimaatscenario 2015 van het KNMI (klimaatscenario G) 

 

Scheiden schoon hemelwater en vuilwater 
In grote delen van het beheergebied zijn nog gemengde rioolsystemen aanwezig. In 

dergelijke systemen wordt het relatief schone hemelwater vermengd met vuilwater 

en wordt het vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het 

waterschap gebracht. Na zuivering wordt het water geloosd op het 

oppervlaktewatersysteem. Het transport van schoon hemelwater via het 

gemeentelijk rioolstelsel en het behandelen via een RWZI is niet duurzaam. Om 

deze reden zal hemelwater alleen op het vuilwaterriool kunnen worden geloosd als 

het hemelwater; niet kan worden hergebruikt (opvang) en/of kan afvoeren via de 

bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een 

specifieke functie, of via een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Wijzigingen in 

de behandeling van het hemelwater en vuilwater kunnen echter voor overlast 

zorgen als mogelijke ongewenste gevolgen onvoldoende bekend zijn en waar nodig 

zijn verholpen. Rechtstreekse afkoppeling van hemelwater (via een 

hemelwaterriool) naar het oppervlaktewater (vijvers en sloten) kan dit 

wateroverlast veroorzaken, als het ontvangende oppervlaktewater niet hiervoor de 

capaciteit heeft en/of aanwezige kunstwerken (o.a. duikers, stuwen en 

inlaatwerken) het aangeboden water niet kan verwerken. 

 

Grondwaterstand en ontwateringsdiepte 
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de 

afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor 

de kans op overlast toeneemt. De voor het plan noodzakelijke ontwateringsnorm 

wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire wegen is de 



ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen 

en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en plantsoenen is dit 0,5 m-mv, 

en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde 

functie van het ingediende plan overlast kunnen ondervinden door onvoldoende 

ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee te houden in het 

ontwerp en bij de inrichting. 

 

5 Waterkwaliteit 

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het 

realiseren van schoon en ecologisch gezond water, waarin systeem-specifieke 

dieren en planten voorkomen. In de eerste plaats is dit van belang voor de grotere 

beken, kanalen en meren waarvoor binnen de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. 

Daarnaast is een goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik 

als zwemmen en kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor water 

aan- en afvoer. In dit thema zijn, indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke 

waterschapsbelangen beschreven die impact hebben op de waterkwaliteit. 

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Om deze reden vraagt het waterschap op de toepassing van 

uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken en om vervuiling door 

bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Afstromend hemelwater dat vervuild is 

geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden 

gezuiverd. Dit volgt de trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''. 

 

6 Aanvullende waterschapsbelangen 

Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen 

die mogelijk een belang raakt voor het waterschap of die van gerelateerde partners. 

Dit betreft enerzijds locatie specifieke eigenschappen die in een toekomstige 

situatie de effecten op het waterbeheer kunnen vergroten. Anderzijds kunnen ook 

watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten de jurisdictie van 

het waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken. 

 

 

7 Verdere betrokkenheid waterschap 



Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit 

document uitgangspunten opgenomen. Voor de verdere procedurele afhandeling 

van het ruimtelijk plan (voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het 

waterschap te blijven informeren en te betrekken en hierin rekening te houden met 

deze uitgangspunten. 

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden 

gegeven aan de belangen met betrekking tot het waterbeheer. Het waterschap kan 

altijd geraadpleegd worden voor overleg en nadere uitleg. 

 

8 Bronnen 
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