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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding opstellen bestemmingsplan 

1.1.1 Algemeen 
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 bouwkundig 

gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn 

om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid 

tot het opstarten van het ‘Scholenprogramma’. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die 

allemaal binnen een aantal jaren klaar moeten zijn. Het Scholenprogramma is een programma waarin 

wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. 

Eén van de opgaven die speelt is het realiseren van een Kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. 

Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn toekomstbestendigheid, een hoge onderwijskwaliteit en een 

hoge gebouwkwaliteit. Toekomstbestendig bouwen gaat er vanuit dat de nieuwbouw krimp-proof is 

(vaste en flexibele vierkante meters), aardbevingsbestendig is en bijdraagt aan de leefbaarheid van 

dorpen en wijken. Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- en kinderopvang onder 

één dak. 

De locatie aan de Eikenlaan is in eigendom van de gemeente en heeft een woonbestemming. Het 

beoogde gebruik van de locatie als kindcentrum is in strijd met deze bestemming. Om het kindcentrum 

mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Onderliggend bestemmingsplan 

voorziet hierin, waarbij wordt aangetoond dat de nieuwe ontwikkeling niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening. Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is dat het plan zodanig flexibel is, dat als 

het pand dat op basis van het bestemmingsplan vergund wordt geen dienst meer doet als school, de 

bestemming gewijzigd kan worden in wonen in combinatie met werken. 

1.1.2 De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan ‘Kindcentrum Kolham’ bestaat uit een verbeelding, regels en onderliggende 

toelichting. 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de 

regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. De toelichting 

geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende 

gedachten, maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.1.3 Locatiekeuze 
Ten aanzien van de locatiekeuze voor het nieuwe kindcentrum is een brede integrale afweging 

gemaakt. Omdat een keuze tussen twee dorpen gemaakt moest worden, zijn de spreiding langs het 

lint,  bevolkingsontwikkeling en ontwikkeling van het aantal leerlingen meegewogen. Er zijn 4 locaties 

onderzocht1: 

- De bestaande locatie van de Oetkomst in Kolham  

- Het lege perceel aan de Eikenlaan naast het dorpshuis in Kolham  

- Het lint tussen de twee dorpskernen van Kolham en Froombosch  

- De bestaande locatie van de Ruitenvelder in Froombosch  

 
1 Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente Slochteren, 2016-2020 



Uit de integrale afweging is de locatie aan het begin van de Eikenlaan als voorkeurslocatie naar voren 

gekomen. Voor een verdieping van de integrale afweging wordt verwezen naar het Programmaplan 

onderwijshuisvesting Slochteren 2016-2020. 

1.2 Plangebied 
1.2.1 Begrenzing plangebied 

Het perceel ligt centraal in het centrale dorpsdeel, direct tegen de andere dorpsvoorzieningen aan 

(dorpshuis ‘t Mainschoar, de tennisbaan en de ijsbaan). De locatie is uitstekend via de Hoofdweg en 

de Eikenlaan te bereiken. De Eikenlaan en het aangrenzende deel van de Hoofdweg zijn vormgegeven 

als een shared space. Dit maakt dat parkeren en de oversteekbaarheid van de weg goed zijn. Wat 

betreft parkeren kan aansluiting gevonden worden met naastgelegen dorpshuis. Hierover later meer. 

Op onderstaande afbeelding is de locatie – ten opzichte van haar omgeving – globaal weergegeven. 

Op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan is de locatie exact weergegeven. 

 

Ligging plangebied. 

Op de volgende afbeeldingen is een impressie van de locatie gegeven. Hierbij zijn de omliggende 

woningen aan de Eikenlaan weergegeven evenals de naastgelegen sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen en sportvoorzieningen. 

IJsbaan 

Tennisbaan 

Hoofdweg 

Dorpshuis 

Hoofdweg 



 

Zicht op plangebied vanaf de Eikenlaan. Bron: google earth.  

 

Zicht op plangebied en naastgelegen voorzieningen vanaf kruising Hoofdweg/Eikenlaan. 

Bron: google earth.  

 

Bebouwing aan de overzijde van het plangebied. Bron Google earth.  



1.2.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied ligt binnen het geldende bestemmingsplan Kolham – Froombosch. Op de volgende 

afbeelding is dit weergegeven. 

 

Uitsnede gelde bestemmingsplan. Bron: ruimtelijkeplannen.nl  

De locatie heeft de enkelbestemming ‘Wonen – 1B’. een klein deel van het plangebied kent de 

gebiedsaanduiding ‘wro – zone ontheffingsgebied dh’. 

De voor 'Wonen - 1B' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie met 

een vrij beroep als opgenomen in Bijlage 4 Lijst vrije beroepen, met daaraan ondergeschikt: 

- groenvoorzieningen;  

- nutsvoorzieningen;  

- water; 

- parkeervoorzieningen;  

met de daarbij behorende verhardingen, tuinen, erven en additionele voorzieningen. 

Op de locatie mogen, binnen het daarvoor aangegeven bouwvlak, zes woningen worden gerealiseerd 

volgens het huidige bestemmingsplan. 

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied - dh' kan het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de bepalingen in de bestemmingsregels die 

gelden voor het plangebied voor het uitoefenen van kleinschalige detailhandel, mits voldaan wordt 

aan in het bestemmingsplan bepaalde voorwaarden. 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt verder ingezoomd op het plangebied. Hierbij zal worden ingegaan op de huidige 

ruimtelijke en functionele kenmerken van het plangebied. Hoofdstuk 3 vormt een overzicht van het 

relevante beleidskader op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau. De ruimtelijke- en milieukundige 

onderzoeken die ten grondslag liggen aan het plan worden in hoofdstuk 4 toegelicht. In hoofdstuk 5 

wordt aangegeven op welke manier de opgestelde beleidsregels zijn verwerkt in het plan. In dit zelfde 

hoofdstuk wordt ook ingegaan op de doorvertaling van ruimtelijke thema's uit het provinciaal beleid. 

Hoofdstuk 6 bestaat uit de juridische planbeschrijving. De regels van het bestemmingsplan worden 

nader beschouwd. Hoofdstuk 7 beschrijft de financiële consequenties van het plan en geeft een toets 

weer of het plan economisch uitvoerbaar is. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 het verloop van de 

voorbereidende procedure weergegeven.   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_2.26.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.213_vrijberoep
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/rb_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/rb_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.9_additionelevoorzieningen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.44_bevoegdgezag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.76_detailhandel


2. Gebiedsverkenning 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de (historische) ontwikkeling van het grondgebied van 

Slochteren en vervolgens ingezoomd op het plangebied. Deze inventarisatie is gesplitst in een 

ruimtelijke en een functionele analyse. 

2.2 Historische ontwikkeling 
Kolham ligt in de streek 'Duurswold'. De streek behoort tot de laagste delen van de provincie. Vroeger 

stroomde het water van de hogere klei- en zandgronden hier naar toe en ontstonden er meren. 

Bewoning ontstond op de hogere, drogere zandrug in het Duurswold. Het huidige bewoningspatroon 

bevindt zich in de vorm van lintbebouwing nog steeds op deze rug, die loopt van Ruischerbrug (via 

Harkstede, Slochteren en Siddeburen) naar Wagenborgen. 

Vanuit het bebouwingslint op de zandrug werd vanaf de Middeleeuwen veen afgegraven onder leiding 

van kloosters en door particulieren. De dorpsstructuur van Kolham wordt bepaald door de ontstane 

strokenverkaveling begrensd door de van oorsprong natuurlijke wateren (Scharmer Ae, Slochter Ae en 

Siepsloot). Ten oosten en westen van Kolham was sprake van natte vervening. De vrijkomende 

petgaten werden na verlanding weer in cultuur gebracht. In de 18e eeuw werden veel landerijen 

verkocht aan boeren. Grote delen werden toen ontgonnen en definitief in cultuur gebracht. Met de 

ontginning werd ook een zekere mate drooglegging gerealiseerd door bemaling met windmolens. 

Hierdoor werd bewoning op grotere schaal mogelijk. Na landbouwers kwamen ook middenstanders, 

ambachtelijke bedrijven, horeca en burgerbewoning in Kolham. Nabij de kerk van Kolham vond een 

lichte concentratie van bebouwing plaats. Door de economische crisis rond 1930 gingen veel 

agrarische bedrijven failliet. Daarnaast werd met de invoering van arbeidsbesparende methoden en 

toenemende mechanisatie ook het aantal werkenden in de agrarische sector kleiner. Werkgelegenheid 

werd in andere gemeenten en andere sectoren gezocht, veelal in de handel en industrie. Na de Tweede 

Wereldoorlog vond er in de omgeving van Kolham een uitbreiding van de woonbebouwing plaats. De 

uitbreiding concentreerde zich ten noorden van het dorp (omgeving Eikenlaan). 

2.3 Ruimtelijke en functionele analyse van het plangebied 
Het plangebied betreft een onbebouwd perceel aan het begin van de Eikenlaan. Het perceel is bestemd 

voor woningbouw, maar is door de voormalig eigenaar (de woningcorporatie) vanwege gewijzigde 

marktomstandigheden niet tot ontwikkeling gebracht. Het perceel ligt in het centrale dorpsdeel. 

Achter het perceel bevinden zich de tennisbanen en de ijsbaan. Ten zuiden van het plangebied staat 

dorpshuis ’t Mainschoar, aan de overkant en ten noorden van het plangebied bevinden zich 

(rij)woningen. 

De locatie is zowel vanuit de noordelijke richting (Eikenlaan) als vanuit de zuidelijke richting 

(Hoofdweg) goed bereikbaar voor zowel fietsverkeer als gemotoriseerd verkeer. Aan de Eikenlaan, die 

relatief smal is, bevinden zich langsparkeerplaatsen die zowel door bewoners als door bezoekers 

worden gebruikt. Niet alle woningen hebben een parkeerplaats op eigen terrein. Het smalle profiel van 

de Eikenlaan leent zich niet voor het realiseren van een ‘kiss and ride’-zone waar kinderen met de auto 

gebracht en gehaald kunnen worden. Ten behoeve van de verkeersafwikkeling van het Kindcentrum 

dient de verkeerssituatie en met name het parkeren, mede ten behoeve van het ophalen en brengen 

van kinderen, goed en veilig geregeld te zijn. Een combinatie met het naastgelegen dorpshuis biedt 

daartoe een mogelijke oplossing. De parkeernormen van de CROW bieden een kader waarbinnen de 

parkeeropgave opgelost dient te worden. 



3. Planologisch beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en geeft een 

totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, 

de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteitsaanpak en de Structuurvisie voor 

de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder 

andere de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor 

thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vindt zijn doorwerking in de provinciale Omgevingsvisie 

waar het gaat om complexe vraagstukken als de aardbevingen, groei en krimp, het energievraagstuk 

en bereikbaarheid ligt er een gezamenlijke opgave tussen de provincie Groningen en het Rijk. Dit 

vertaalt zich uiteindelijk in gemeentelijke plannen. 

3.1.2 Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) 
De juridische borging van de nationale belangen uit de SVIR vindt plaats in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 22 augustus 

2011 vastgesteld (en aangevuld op 28 augustus 2012) en heeft als doel om vanuit een concreet 

nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. De algemene regels bewerkstelligen 

dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau. 

Onderliggend plan maakt geen onderdeel uit van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waardoor 

de Barro niet van toepassing is. 

3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft regels waar concrete ruimtelijke projecten aan moeten 

voldoen. Zo is in het Bro de ladder voor duurzame verstedelijking verankerd. De ladder voor duurzame 

verstedelijking is gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut 

wordt. De ladder moet alleen worden doorlopen als er (in navolging van de artikelen 1.1.1 en 3.1.6 van  

de Bro) sprake is van een ontwikkeling in een bestaand stedelijk gebied of een stedelijke ontwikkeling. 

In de Bro worden deze begrippen als volgt gedefinieerd: 

Bestaand stedelijk gebied 

Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

Stedelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

De ladder is op 1 juli 2017 gewijzigd, waarmee ruimtelijke besluiten moeten worden gemotiveerd op 

basis van de volgende punten: 

1. Beschrijving dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte;  

2. Beschrijving in hoeverre binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 

voorzien, door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins.  



Toets aan de ladder 
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de 

ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Functies die in de jurisprudentie worden aangemerkt als een 

stedelijke ontwikkeling, zijn onder andere accommodaties voor maatschappelijke functies zoals een 

school, zorgcomplex, sportfaciliteiten of een crematorium. Onderliggend plan betreft zodoende een 

stedelijke functie. Daarnaast dient een toets aan de ladder plaats te vinden als de ontwikkeling nieuw 

is. Ook dit is het geval. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt daarom een motivering 

op basis van de ladder gegeven. Art. 3.1.6 lid 2 Bro formuleert dit als volgt: 

‘De toelichting bij een (bestemmings)plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien’. 

Onderbouwing behoefte en locatie 
Uit jurisprudentie blijkt dat de ontwikkeling van het Integrale Kindcentrum een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling betreft. Omdat dit het geval is, dient aangetoond te worden dat behoefte aan de 
ontwikkeling bestaat en in hoeverre bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan voorzien. Bij de 
beoordeling van de behoefte moet ook het bestaande aanbod betrokken worden. Vaak betekent dit 
dat er moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met (de effecten op) leegstand. Daarbij 
moet inzichtelijk worden gemaakt dat het plan geen zodanige leegstand tot gevolg zal hebben dat dit 
tot een onaanvaardbare situatie zal leiden uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.  
 
De behoefte aan onderliggend plan volgt uit het ‘Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente 
Slochteren 2016-2020’. Het programmaplan volgt uit de opgave die (destijds de gemeente Slochteren, 
inmiddels de gemeente Midden-Groningen) heeft in het kader van toekomstbestendige 
onderwijshuisvesting. Doordat scholen aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden, is er een kans 
ontstaan om in een korte tijd toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren in de gemeente. 
In dit programmaplan is daarom niet alleen gekeken naar veiligheid maar ook naar de 
krimpopgave/ontgroening, duurzaamheid en onderwijskundige ontwikkelingen. 
Op basis daarvan volgt dat er sprake is van bevolkingskrimp en ontgroening. De voortgang van 
bevolkingskrimp en ontgroening zal leiden tot een afname van het leerlingenaantal in het 
basisonderwijs met als gevolg dat scholen steeds ruimer in hun jas komen te zitten en mogelijk onder 
de opheffingsnorm komen. 
Om de toekomstige ruimtebehoefte voor onderwijshuisvesting te bepalen is uitgegaan van de 
bevolkingsprognoses van de provincie Groningen voor (destijds) de gemeente Slochteren. Gekeken is 
naar de prognose voor de bevolking van 4 t/m 12 jaar in 2018, 2025, 2030 en 2035. De voorspelde 
krimp van deze bevolkingsgroep is afgezet tegen het aantal leerlingen in 2015 om zo een inschatting 
te kunnen maken van het aantal leerlingen in de toekomst. Op basis daarvan is inzichtelijk gemaakt 
dat het aantal leerlingen afneemt. 
 
Door de geprognosticeerde afname van het aantal leerlingen zal de ruimtebehoefte afnemen. 
Wanneer sprake is van nieuwbouw (zoals in onderliggend project) is het van belang om te kijken naar 
het verwachte aantal leerlingen in de toekomst. Dit om te voorkomen dat er wordt gebouwd voor de 
leegstand en de scholen worden geconfronteerd met hoge exploitatiekosten. 
 
Naast demografische ontwikkelingen binnen de gemeente (en de regio) is er ook sprake van 
aarbevingsproblematiek. Scholen dienen aardbevingsbestendig gebouwd te worden. Bij 
‘aardbevingsbestendig’ gaat het niet alleen om het wegnemen van de risico’s van instorten. Ook het 
voorkomen van schade bij (toekomstige) bevingen door de manier van bouwen valt onder 
‘aardbevingsbestendig’. Voorgaande in combinatie met veelal verouderde schoolgebouwen, heeft 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84358
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89318
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89040&summary_only=


geleid tot een transitieplan. Daarbij zijn drie uitgangspunten van belang: toekomstbestendigheid, hoge 
onderwijskwaliteit en hoge gebouwkwaliteit. 
 
Het transitieplan heeft geleid tot gesprekken met schoolbesturen over de vorming van 3 ‘bundels’ van 
scholen in de plaatsen Slochteren, Kolham/Froombosch en in Siddeburen. 
Op basis van dit voornemen is een brede afweging van voor- en nadelen opgesteld om te komen tot 
een locatie voor een fusieschool: een multicriteria analyse. Omdat hier een keus tussen twee dorpen 
gemaakt moest worden, zijn de spreiding langs het lint,  bevolkingsontwikkeling en ontwikkeling van 
het aantal leerlingen meegewogen. Hieruit volgt dat de locatie aan de Eikenlaan in Kolham het 
voorkeursscenario is. 
 
Door nieuwbouw van een school ontstaan potenties voor een kindcentrum door ook functies voor 
kinderopvang toe te voegen. Het gebouw van de huidige peuterspeelzaal wordt onderdeel van de 
nieuwe school.  
  
Door de ouders in Froombosch is na een informatiebijeenkomst over het hiervoor uitgewerkte voorstel 
aangegeven dat zij niet instemmen met de fusie. Het is zeer waarschijnlijk dat (bijna) alle ouders hun 
kinderen niet zullen aanmelden bij de Oetkomst in Kolham maar op de Kinderboom in Slochteren. 
Feitelijk is hiermee in ieder geval op korte termijn duidelijk dat de leerlingaantallen anders gaan 
uitvallen dan de optelsom van de leerlingen van Kolham en Froombosch.  
 
Op basis van het actuele rapport ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2019’ 
(gemeente Midden Groningen) komt de volgende leerlingenprognose naar voren: 
 

- 2019: 82 leerlingen 
- 2020: 79 leerlingen 
- 2029: 78 leerlingen 
- 2034: 78 leerlingen 
- 2039: 78 leerlingen 

 
Conclusie 
Op grond van bovenstaande prognoses is geconcludeerd dat het leerlingaantal in Kolham op de langere 
termijn circa 80 zal blijven. Mogelijk maakt in de toekomst toch een deel van de ouders van de kinderen 
uit Froombosch de keuze voor Kolham, waardoor dit aantal nog hoger kan uitvallen.  
  
De keuze van de ouders uit Froombosch heeft geen consequenties voor de financiële uitwerking van 
de nieuwbouwplannen in Kolham en Slochteren omdat de vergoedingen gebonden zijn aan 
leerlingaantallen.  Alles afwegende is de voorkeur voor nieuwbouw in de vorm van een Kindcentrum 
aan de Eikenlaan gehandhaafd en wordt daarmee invulling gegeven aan de (toekomstige) behoefte.  
 

3.1.4 Structuurvisie buisleidingen 
Op 12 oktober 2012 heeft het Rijk de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. Dat is een structuurvisie 

op nationaal niveau voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Daarmee wil het Rijk het transport van 

grondstoffen en chemische stoffen in de toekomst blijven garanderen. Dat is belangrijk voor: 

- industrie en havens in binnen- en buitenland;  

- Nederland als belangrijk knooppunt voor de in- en uitvoer van gas (logistiek knooppunt);  

- de afvang en opslag van het broeikasgas CO2. 

In de structuurvisie zijn bestaande en nieuwe buisleidingstraten opgenomen. Bij de ruimtelijke 

reservering van een buisleidingstraat is waar mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande buisleidingen. 



Het gebruik van buisleidingstraten voorkomt onnodige verspilling van de schaarse ruimte, doordat nu 

in een strook van 45-70 meter maximaal 15-20 leidingen worden gelegd, terwijl voorheen voor elke 

leiding een apart tracé werd gekozen. Waar mogelijk gaat men uit van een strook van 70 meter. 

De Structuurvisie zal worden uitgewerkt in het Barro. Daarin zal een voorkeurstracé worden gelegd. 

De gemeente kan daar nog een bepaalde periode van afwijken. Voor die strook moet dan een 

vrijwaringszone worden opgenomen. De vrijwaringszone moet nieuwe belemmeringen voor de leiding 

van de leidingen in de zone voorkomen. De vrijwaringszone regelt de leiding nog niet. Om de leidingen 

daadwerkelijk aan te leggen, moeten die eerst expliciet in het bestemmingsplan worden opgenomen. 

Door het plangebied loopt geen aangewezen buisleidingtracé. 

 

Visiekaart Structuurvisie Buisleidingen.  

 

3.2 Provinciaal beleid 
3.2.1 Omgevingsvisie Groningen 

Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld. Op 15 november 

2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op een aantal 

onderdelen gewijzigd. Dit integrale plan is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 

(POP) en bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De visie 

geldt voor de periode 2016-2020. In grote lijnen wordt het omgevingsbeleid uit het POP voortgezet 

maar de nieuwe Omgevingsvisie beslaat nu een breder terrein. De provincie stelt het begrip 

'vertrouwen' centraal.  Dit sluit aan op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Ten opzichte van het 

voorgaande beleid heeft de provinciale Omgevingsvisie een aantal regels losgelaten en overgelaten 

aan bijvoorbeeld gemeenten. Het provinciaal beleid is geformuleerd en geordend in 5 samenhangende 

thema's en 11 provinciale belangen. Deze thema's zijn samen met de belangen hieronder 

weergegeven:   

Ruimte 

1. Versterken van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe bovenlokale ontwikkelingen; 

2. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in 

stedelijke gebieden en vitale kernen; 



3. Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur ven ruimte voor veilige winning, 

transport en opslag van duurzame energie; 

4. Zorgen voor een vitale landbouwsector in balans met de omgeving. 

Natuur en landschap 

5. Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele 

erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit en de variëteit van de diverse landschappen in onze 

provincie; 

6. Beschermen en ontwikkelen van de biodiversiteit, zowel binnen als buiten het Nationaal 

Natuurnetwerk Nederland. 

Water 

7. Zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen 

8. Zorg dragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief en voldoende schoon water 

Mobiliteit 

9. Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over 

weg, water, spoor, door de lucht en digitaal 

Milieu 

10. Tegengaan van milieueffecten en -hinder door te sturen op de kwaliteit van water, lucht, geluid 

en bodem 

11. Streven naar een zorgvuldig gebruik van de ondergrond en een veilige winning en opslag van 

(delf)stoffen. 

Naast de genoemde provinciale belangen worden er in het beleid 5 specifieke opgaven genoemd voor 

specifieke onderwerpen of gebieden. De 5 opgaven zijn: 

- Gaswinning 

- Energyport 

- Groei en krimp 

- Regio Groningen-Assen 

- Waddengebied  

Met uitzondering van het laatste onderwerp zijn de andere 4 opgaven in meer of mindere mate 

relevant voor Midden-Groningen en onderliggend plan. Het wijzigen van het bestemmingsplan ten 

behoeve van een nieuw kindcentrum komt immers voornamelijk voort uit krimp in relatie tot 

aardbevingsbestendig bouwen en leefbaarheid. Hiervoor is in de Omgevingsvisie specifieke aandacht. 

In Noordoost-Groningen heeft de gaswinning geleid tot een toename van het aantal aardbevingen, die 

schade aan huizen en andere panden tot gevolg hebben. Gecombineerd met de krimp, doet dit een 

forse aanslag op de vitaliteit van dit gebied. In de Omgevingsvisie is de opgave geformuleerd om het 

gebied aantrekkelijk te houden en de leefomgeving te verbeteren. Het toekomstbestendig maken van 

het voorzieningenniveau valt onder deze opgave. Onderliggend plan geeft hier invulling aan. 

3.2.2 Omgevingsverordening Groningen 2016 

Deze Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (hierna Omgevingsverordening genoemd) 

bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de 

thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De 

Omgevingsverordening is nauw verbonden met de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020. 



De provinciale Omgevingsverordening is een beleidsinstrument uit de Wro. De verordening wordt 

vastgesteld door Provinciale Staten en bevat provinciale beleidsregels waarvan wordt verwacht dat 

gemeenten deze door vertalen in hun bestemmingsplannen. De regels in de omgevingsverordening 

zijn gebaseerd op de doelen uit de Omgevingsvisie en zijn opgenomen voor onderwerpen: 

1. waarvoor de provincie in belangrijke mate verantwoordelijk is;  

2. die een algemene betekenis hebben;  

3. waarvan borging in een ruimtelijk plan mogelijk is;  

4. die blijvend moeten worden beschermd of veilig worden gesteld (waarborgfunctie);  

5. waarvan borging door middel van eenduidige kaderstelling nodig is (rechtszekerheid).  

Het hoofdstuk Ruimtelijke ordening bevat regels over de inhoud van gemeentelijke 

bestemmingsplannen, (bepaalde) omgevingsvergunningen en beheer verordeningen. De regels zijn 

een vertaling van de beleidsintenties uit het POP. Deze regels hebben onder meer betrekking op de 

volgende thema's:  

- agrarische bouwpercelen;  

- niet-agrarische functies in het buitengebied (o.a. bedrijven en wonen);  

- bescherming van landschappelijke waarden (open gebieden, groene linten);  

- vestiging van detailhandel;  

- duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie).  

De regels richten zich tot de gemeenten, die verplicht zijn hun bestemmingsplannen hieraan aan te 

passen. Zolang dit niet is gebeurd, gelden de bestaande bestemmingsplannen. Echter, voor een aantal 

onderwerpen waaraan de provincie een groot belang hecht, zijn rechtstreeks werkende regels 

opgenomen (o.a. aanleg bedrijventerreinen en plaatsing windmolens). 

3.3 Gemeentelijk beleid 
3.3.1 Welstandsnota 

Aanvragen om een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden onder andere beoordeeld 

op de welstandseisen. Bouwplannen die niet voldoen aan redelijke eisen van welstand worden 

geweerd.  

De welstandseisen staan in de Welstandsnota. Zo is voor alle partijen vooraf duidelijk waaraan een 

bouwwerk moet voldoen: voor de aanvragers, voor de architect/aannemer, voor de aanwonenden én 

voor de welstandscommissie.  

De Welstandsnota is onderdeel van het integrale ruimtelijke kwaliteitsbeleid en draagt bij aan de 

schoonheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. De nota hangt daarom ook nauw samen met de 

bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan bepaalt of gebouwen of bouwwerken van bepaalde 

afmetingen op een bepaalde plaats zijn toegestaan. Voor de welstandstoets is dat een gegeven. De 

welstand kan wel de plaats en de omvang van gebouwen en bouwwerken nader bepalen, maar mag 

de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan niet frustreren. Daarbij is ook de bedoeling van het 

bestemmingsplan van belang. Als een bestemmingsplan weinig regelt over de bebouwing, kan de 

welstand dat verder invullen. Behalve als die vrijheid in het bestemmingsplan juist bedoeld was om 

veel vrijheid te bieden. Dan is het niet de bedoeling dat de welstand die vrijheid alsnog gaat inperken. 

Welstand gaat dus over de omvang en situering van gebouwen en bouwwerken, maar ze gaat ook over 

de architectuur: vormgeving, verhoudingen, materiaalgebruik, kleurgebruik en dergelijke. Daarbij 

speelt de relatie met de omgeving een rol. In dit plangebied gelden binnen de 'Welstandsnota 2015', 

de welstandscriteria die zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Vroeg naoorlogse wijken’. 



3.3.2 Ecologische basiskaart 

Ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor beschermde en/of 

bedreigde planten en dieren. De Wet natuurbescherming stelt daar regels voor. Ook heeft het 

toenmalige ministerie van LNV een gedragscode ‘Bestendig beheer gemeentelijke 

groenvoorzieningen’ opgesteld. Concrete ontwikkelingen, werkzaamheden en beheer en onderhoud 

moeten daaraan getoetst worden. Als hulpmiddel daarbij heeft de gemeente Midden – Groningen de 

'Ecologische basiskaart en leidraad Slochteren’ opgesteld.  

De ecologische basiskaart bestaat uit meerdere kaarten, waarop onder meer de ligging van 

natuurgebieden en de populaties van soorten zijn aangegeven. In de bijbehorende leidraad is 

aangegeven wanneer bepaalde werkzaamheden op het vlak van bouwen (en slopen) en groenbeheer 

kunnen plaatsvinden. Er is vooral gekeken buiten de reeds beschermde natuurgebieden. Binnen de 

natuurgebieden zijn de bijzondere waarden namelijk al beschermd door de planologische status van 

die gebieden. De aandacht is vooral gevestigd op bijzondere soorten en waarden uit de Flora- en 

faunawet die voorkomen in bepaalde typen gebieden, zoals agrarische cultuurgronden, bosgebieden 

en landschapselementen. 

Ruimtelijk worden er vier gebieden onderscheiden:  

1. het lint van Harkstede tot Siddeburen;  

2. Midden-Groningen;  

3. het gebied Luddeweer-Overschild  

4. het overige deel van de gemeente aan weerszijden van het lint.  

Het bebouwingslint heeft een relatief lage natuurwaarde en weinig bijzondere soorten, met 

uitzondering van een aantal vogel- en vleermuissoorten. De gebieden 3 en 4 zijn hoofdzakelijk 

agrarisch in gebruik en bezitten met uitzondering van enkele specifieke locaties eveneens lage 

natuurwaarden. Die specifieke locaties zijn meest in beheer bij natuur beherende organisaties, zoals 

Staatsbosbeheer (o.a. De Baggerputten) of een stichting (o.a. De Fraeylemaborg). De 

beheerdoelstellingen voor de (gemeentelijke) bermen, oevers en beplantingen staan in het 

Beheerplan Groen uit 2004. 

Onderliggend plan is in het kader van de Wet natuurbeheer getoetst aan het aspect Ecologie. De 

'Ecologische basiskaart en leidraad Slochteren’ is bij deze toetsing meegewogen. Het resultaat van het 

uitgevoerde ecologische onderzoek is opgenomen in paragraaf 4.7.  

3.3.3 Geluidsplan 

Op 15 november 2010 heeft de toenmalige gemeente Slochteren het Geluidsplan vastgesteld. Daarin 

is aangegeven hoe de gemeente met het onderwerp geluidhinder wil omgaan. De gemeente heeft 

diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van het geluid. De gemeente neemt 

besluiten over bedrijfsactiviteiten, industriële installaties, horeca en wegverkeer, maar ook over 

tijdelijke activiteiten zoals evenementen. Bij dit soort plannen beoordeelt de gemeente welke 

geluidsbelasting en -hinder acceptabel is en of er in redelijkheid maatregelen getroffen kunnen 

worden. Bij de afweging over de toelaatbare geluidsbelasting spelen de volgende zaken een rol:  

- de mate van hinder voor de bewoners in de omgeving;  

- in aanmerking komende maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen;  

- de kosten van de maatregelen;  

- het economisch of maatschappelijk belang van de activiteit.  



Het resultaat van de afweging is een geluidsnorm. De gemeente wil ook nadrukkelijk rekening houden 

met de effecten op de gezondheid. Daarom stelt de gemeente waar nodig behalve geluidsnormen ook 

voorwaarden aan plannen en activiteiten. Het geluid heeft een bijzondere relatie met de ruimtelijke 

ordening. Het ervaren geluid neemt immers af naarmate de afstand tot de geluidsbron toeneemt. In 

bestemmingsplannen moet daarom ook altijd rekening houden met het onderwerp geluidhinder. Aan 

de ene kant omdat het een wettelijke verplichting is vanuit de Wet geluidhinder. Aan de andere kant 

ook los van die wet. De gemeente moet immers beoordelen of er sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat. Dat geldt bij nieuwe geluidsbronnen in de buurt van woningen (zoals in onderliggend plan 

in de vorm van een Kindcentrum) en andere gevoelige functies, maar ook omgekeerd: de bouw van 

nieuwe woningen en geluidgevoelige functies bij bestaande geluidsbronnen.  

Het Geluidsplan gaat ook over de autonome ontwikkelingen. Dat zijn de situaties waarbij zich geen 

nieuwe functies aandienen, maar er wel dingen veranderen. Door toenemend verkeer bijvoorbeeld 

kan de geluidhinder toenemen. Het Geluidsplan geeft de gemeente een handvat voor deze situaties. 

Het plan heeft de status van beleidsregel. 

Ten aanzien van onderliggend plan geldt dat een woonbestemming wordt gewijzigd in een 

maatschappelijke bestemming waarbinnen een Kindcentrum mogelijk gemaakt wordt. Dat betekent 

dat zowel de geluidbelasting op de gevel moet worden bepaald, als dat inzichtelijk moet worden 

gemaakt wat de akoestische effecten van het Kindcentrum op de omgeving zijn. Hieraan is in paragraaf 

4.8 aandacht besteed. 

3.3.4 Toekomstvisie het Land van Slochteren 

Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Slochteren de Toekomstvisie 

vastgesteld. Hierin is de stip op de horizon gezet hoe de gemeente er in 2020 uit zou moeten zien. 

Deze stip is uitgewerkt in drie thema's: 

• Meedoen en Voorzieningen; 

• Wonen en Werken; 

• Recreatie en Buitengebied. 

Kernbegrippen uit de Toekomstvisie zijn: 

1. rechten en plichten, eigen verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijk middenveld, 

ondernemers, partners en overheid; 

2. verantwoordelijk voor henzelf, maar ook voor de gemeenschap: gezamenlijkheid. Samen staan 

we sterk; 

3. verschil mag er zijn: differentiatie in voorzieningen, qua (buiten)gebied en in woonmilieus. 

Door te differentiëren kunnen we als gemeente ruimte bieden om de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen; 

4. diversiteit in eigenheid (identiteit): het karakteristieke van de dorpen en de mensen is een 

groot goed, dat behouden en versterkt moet worden; 

5. ontwikkeling en versterking van kwaliteiten, zoals de sociale cohesie ofwel noaberschap (nodig 

voor de ontmoeting), het goede voorzieningenniveau, het prettig wonen. Op veel fronten is 

doorgaan op de ingezette koers nodig om de visie te realiseren; 

6. kwaliteit gaat voor kwantiteit, dit geldt zowel voor voorzieningen, ondernemerschap en 

wonen.  

Hoe de dorpen en straten er in de toekomst uit zullen zien, staat niet in de visie. Het resultaat is dan 

ook geen structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, omdat een ruimtelijke visie en een 



kaartbeeld ontbreken. De visie is bedoeld om de hoofdlijnen uit te zetten en dient als basis om voor 

de verschillende pijlers verder beleid uit te werken. Bij de actualisering van bestemmingsplannen 

worden deze hoofdlijnen ook verder uitgewerkt. In onderliggend plan wordt aandacht geschonken aan 

het op pijl houden van het voorzieningenniveau door het realiseren van een Kindcentrum in Kolham. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen zoals die onder nummer 5 zijn benoemd. 

 



4. Onderzoeken 

4.1 Inleiding 
In de toelichting van een bestemmingsplan dient aangegeven te worden of er vanuit ruimtelijke en/of 

milieukundige aspecten belemmeringen zijn voor de planontwikkeling. In dit hoofdstuk vindt een toets 

plaats op een aantal relevante ruimtelijke en milieukundige aspecten voor het plangebied. 

4.2 Milieuaspecten 
4.2.1 Bedrijven en milieuzonering 

Beleidskader 
De VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) biedt een handreiking voor de 

afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. De publicatie geeft informatie over 

de milieu- en hinderaspecten van verschillende typen bedrijven. Die aspecten worden weergegeven in 

scores of in richtafstanden tot hindergevoelige objecten. Op basis van de aspecten worden de 

verschillende bedrijfstypen gescoord in milieucategorieën. Daaruit volgt een indicatie van de afstand 

die voor dat type bedrijf worden aangehouden tot woningen of andere gevoelige objecten. De norm 

is niet wettelijk verankerd. Het gaat om een richtafstand. Het bestuursorgaan kan met die richtafstand 

in de hand differentiëren naar omgevingstypen: rustige woonwijk, rustig buitengebied, en gebied met 

functiemenging (gemengd gebied).  

Ook de specifieke eigenschappen van het geval doen ter zake, bijvoorbeeld de schaal van de 

activiteiten. In voorkomende gevallen zal de bestuursrechter de afwegingen van het bestuursorgaan 

toetsen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarbij weegt de VNG-brochure meestal zwaar. De 

richtafstand werkt twee kanten op. Nieuwe bedrijvigheid moet voldoende afstand houden tot 

gevoelige objecten, maar nieuwe woningen moeten ook afstand houden tot bedrijvigheid. Niet alleen 

het woon- en leefklimaat telt immers. Ook de continuïteit van het bedrijf en de 

uitbreidingsmogelijkheden moeten worden gewogen. Naast het afwegingskader van de brochure 

kunnen ook wettelijke normen van toepassing zijn. Zo heeft een melkveehouderij bijvoorbeeld te 

maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en/of de Wet 

geurhinder en veehouderij. Van geval tot geval moet worden beoordeeld hoe eventuele wettelijke 

normen en de VNG-richtlijn zich tot elkaar verhouden, beide bevatten immers maximum afstanden tot 

omliggende objecten. In zijn algemeenheid geldt dat in ieder geval aan de wettelijke normen moet 

worden voldaan. In sommige gevallen kan er uit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat 

aanleiding bestaan op basis van de VNG-brochure een grotere afstand aan te houden. 

Analyse plangebied 
Het plangebied bevindt zich binnen bebouwd gebied aan de Eikenlaan. Rondom de locatie liggen 

diverse functies in de vorm van een dorpshuis, tennisbanen, een ijsbaan en woningen. De grootste 

richtafstanden die volgens de Brochure Bedrijven en Milieuzonering moeten worden aangehouden 

bedragen voor zowel basisscholen als kinderopvang (de functies die mogelijk worden gemaakt op basis 

van onderliggend bestemmingsplan) 30 meter (geluid). Wanneer het plangebied en omgeving 

getypeerd kunnen worden als 'gemengd gebied' bedragen de hindercontouren een factor minder. De 

VNG-publicatie omschrijft een ‘gemengd gebied’ als:  

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 

komen andere functies voor zoals winkels horeca en kleine bedrijven.   

Geconcludeerd kan worden dat het plangebied, gelet op de verschillende functies in de omgeving van 

het plangebied (dorpshuis, tennisbanen, een ijsbaan en woningen), aangemerkt kan worden als een 

'gemengd gebied'. Hiermee moet de afstand tussen enerzijds de grens van het bestemmingsvlak van 



het KC tot de uiterste situering van de woningen die volgens het bestemmingsplan of vergunningsvrij 

mogelijk is, minimaal 10 meter bedragen. 

Direct naast het plangebied staan woningen. In het bestemmingsplan is er middels het opnemen van 

een bouwvlak rekening mee gehouden dat er een minimale afstand van 10 meter bestaat tussen de 

bebouwing van het KC en naastgelegen woningen. Door het bestemmen van groenstrook van 10 meter 

tussen het bouwvlak en de woningen is tevens gegarandeerd dat er geen strijdige activiteiten 

plaatsvinden binnen een afstand van 10 meter tussen het KC en de woningen. 

Aan de overkant van het plangebied staan eveneens woningen. Deze woningen staan op meer dat 10 

meter en vormen geen beletsel voor de ontwikkeling en omgekeerd. 

Op circa 50 meter van het te realiseren project is ingevolge het daar geldende bestemmingsplan 
'gemengd gebied -1' mogelijk gemaakt. Binnen deze bestemming worden naast wonen, bedrijven in 
de categorie 1 & 2 zoals genoemd in bijlage 2 staan van bedrijven van het geldende bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt. Scholen en kinderdagverblijven zijn voor verschillende milieuaspecten aangemerkt 
als (beperkt) kwetsbaar en/of een gevoelig object. Gezien het feit dat op de nabijgelegen percelen met 
de functie 'gemengd-1' enkel bedrijven van categorie 1 en 2 mogelijk worden gemaakt en het feit dat 
rondom deze percelen reeds gevoelige objecten (woningen) zijn gelegen, is het waarschijnlijk dat het 
veranderen van de functie van het perceel ten behoeve van het kind centrum geen belemmeringen zal 
opleveren voor de nabijgelegen bedrijven. 

Conclusie 
In het bestemmingsplan is zowel door het opnemen van een bouwvlak als het bestemmen van een 10 

meter brede groenstrook gegarandeerd dat voldoende afstand bestaat tussen het KC en de 

naastgelegen woningen. De woningen aan de overzijden liggen op voldoende afstand van het KC. 

Datzelfde geld voor de bedrijven die op nog grotere afstand aan de Hoofdweg liggen. Het aspect 

bedrijven en milieuzonering is zodoende niet van invloed op het plan en de omgeving. 

4.2.2. Bodem 

Beleidskader 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit mag geen belemmering zijn voor de economische 

uitvoerbaarheid van het planvoornemen. Verder behoort de bodemkwaliteit te passen bij het 

toekomstig gebruik van de bodem. De bodemkwaliteit mag immers geen onaanvaardbare risico’s 

opleveren voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag door menselijk handelen de 

bodemkwaliteit niet verslechterd zijn (zorgplicht). 

Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen en historisch verdachte locaties 

in Nederland staan vermeld op de Bodeminformatiekaart (via www.bodemloket.nl). 

Analyse plangebied 
Het perceel aan de Eikenlaan in Kolham, kadastraal bekend als gemeente Slochteren sectie K nummer 

1532, heeft een oppervlakte van ongeveer 3.000 m2. 

Historisch gebruik 
Van ongeveer 1960 tot 2009 is het perceel in gebruik geweest als wonen met tuin. Daarvoor was het 

weiland.  

Toekomstig gebruik 
Kindcentrum. 

 



Uitgevoerde bodemonderzoeken 
- Verkennend bodemonderzoek; MUG Ingenieursbureau (rapport 51191717; 22 september 

2017. Onderzoek omvat het gehele perceel. 

- Verkennend bodemonderzoek; Wiertsema & Partners (rapport VN-48257; 12 mei 2009). 

Onderzoeksresultaten 
Uit het onderzoek van 2017 (opgenomen als bijlage 1 van het bestemmingsplan) komt naar voren dat 

in het plangebied enkele lichte verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Deze licht verhoogde gehalten 

liggen echter onder het criterium voor nader onderzoek en vormen geen aanleiding tot het instellen 

van een nader onderzoek.  

Daarnaast zijn zintuiglijk geen bodemvreemde of asbestverdachte materialen waargenomen. 

Printscreen bodemloket. Het gele gebied betreft het plangebied. 

De gemeente heeft beleid opgesteld in het kader van duurzaam grondstromenbeheer. De regels voor 

hergebruik van grond staan beschreven in de Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen en 

het Bodembeheerplan Hoogezand-Sappemeer (2013). 

Conclusie 
De gemeten licht verhoogde gehalten in de bovengrond en in het grondwater geven geen aanleiding 

tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De resultaten vormen geen 

belemmering voor de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning (bouw). De bodem ter 

plaatse is geschikt voor de functie ‘wonen met tuin’ en daarmee ook voor een kindcentrum. 

Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing. Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het 

bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden. De Gemeente 

Midden-Groningen is in het bezit van een bodemkwaliteitskaart. Hiermee is in sommige gevallen 

hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op de uitgevoerde 

bodemonderzoeken ter plaatse. De verkennende bodemonderzoeken schetsen een algemeen beeld 

van de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te 

houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 



4.3 Externe veiligheid 
Beleidskader 
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. 

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. 

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 ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in 

een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 

 

 
Weergave PR en Groepsrisico.  

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. 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. 

 
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. Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. 

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.  

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. 

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 PR-max 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 ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of 

calamiteit kunnen weglekken uit een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

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 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 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. 

 
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. Tevens 

geldt een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter aan weerszijde van de leiding die vrij moet blijven 

van bebouwing. 

Analyse plangebied 
Ten aanzien van onderliggend plan is advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst. Dit advies is in deze 

paragraaf vertaald.  

Het kindcentrum is in het kader van artikel 1 lid l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen aan te 

merken als een kwetsbaar object. De capaciteit van het kindcentrum zal circa 125 kinderen bedragen. 

In het onderzoek naar externe veiligheid is uitgegaan van 175 personen (leerlingen en leraren) in het 

kindcentrum Kolham. 

Risicovolle inrichtingen 
Buiten het plangebied bevindt zich aan de Industrieweg 4 te Hoogezand Koopman Warehousing B.V. 

Koopman is een BRZO-inrichting en valt onder het Bevi. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), 

welke met het rekenprogramma Safeti-nl is uitgevoerd is de PR 10-6 bepaald op circa 35 meter en 

ingevoerd in de Risicokaart Nederland en het invloedsgebied van Koopman bepaald op 3350 meter. 

Bij de bepaling van het groepsrisico van Koopman zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren gekomen, 

welke is gelegen onder de oriënterende waarde, zie de volgende figuur. 

 



 
 
FN-curve Koopman Warehousing B.V.  

Het realiseren van het kindcentrum Kolham wordt gerealiseerd op circa 2000 meter afstand van 

Koopman. De PR 10-6 contour reikt niet tot het plangebied. Het invloedsgebied van Koopman is gelegen 

over het plangebied.  

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (artikel 5.12, lid 4) maakt de beleidsmatige keuze het 

gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op 1,5 km. Vooruitlopend op het van kracht worden van het BKL 

sluiten wij aan bij deze afkapgrens. Koopman Warehousing B.V. is voor ons daarmee geen relevante 

risicobron voor dit plangebied. 

Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich een risicovolle transportroute welke relevant is voor 

externe veiligheid. Het betreft de spoorlijn Groningen - Duitse grens route 250, Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl. 

Voor de spoorlijn Groningen - Duitse grens route 250, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is het risico 

berekend. Voor de vervoerscijfers is gebruik gemaakt van de aantallen genoemd in het Basisnet.  

De spoorlijn kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het spoortraject tot het plangebied is circa 2400 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. 

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. 

De spoorlijn is gelegen op een afstand van circa 2400 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied reikt tot niet tot het plangebied en hierdoor is dit aspect niet relevant. 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is opgenomen dat voor de spoorlijn Groningen 

- Duitse grens route 250, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. een veiligheidszone 3 transport geldt. 

Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. In de Omgevingsverordening is opgenomen dat binnen 

deze 30 meter zone (gemeten vanaf de rand van de infrastructuur) geen objecten voor het verblijf van 

verminderd zelfredzame mensen mogen worden opgericht of gebruikt. 



De spoorlijn is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 2400 meter afstand van het 

plangebied. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 

transport van het spoor vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

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 Groningen - 

Duitse grens weergegeven: 

 
Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Spoorlijn Groningen - 
Duitse grens route 250, 
Waterhuizen aansl. - 
Veendam aansl.  

B3 4000 circa 2400 

 
Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied . 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat het plangebied buiten de 200 meter zone, waarbinnen de 

verantwoording van het groepsrisico moet worden opgesteld, en binnen het invloedsgebied van de 

spoorlijn Groningen - Duitse grens is gelegen. Gelet hierop kan worden volstaan met een beperkte 

verantwoording van het groepsrisico. 

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

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

De spoorlijn Groningen - Duitse grens is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 2400 

meter afstand. Het invloedsgebied van de transportroute is gelegen over het plangebied. Gezien de 

artikelen 7 en 8 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes kan worden volstaan met een 

beperkte verantwoording van het groepsrisico. Deze wordt in het kader van het overleg met de 

Veiligheidsregio gegeven. Dit volgt. 

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

het kindcentrum Kolham. 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 transportleidingen gelegen waarvan 
het invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

- De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van Koopman Warehousing B.V. reikt niet tot het 
plangebied; 

- De effectafstand 1% letaliteit van Koopman Warehousing B.V. bedraagt 3350 meter en ligt over 
het plangebied; 

- De spoorlijn Groningen - Duitse grens kent ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet 
een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De spoorlijn is gelegen op een afstand van 
2400 meter afstand van het plangebied. De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het 



plangebied. Hiermee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden 
risico; 

- De spoorlijn is gelegen op een afstand van 2400 meter afstand van het plangebied. Het 
plasbrandaandachtsgebied reikt niet tot in het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

- De spoorlijn Groningen - Duitse grens heeft een invloedsgebied van 4000 meter en ligt over het 
plangebied. 

- Gezien de afstand van het plangebied tot Koopman Warehousing B.V. en de spoorlijn Groningen 
- Duitse grens zal het groepsrisico niet of nauwelijks worden beïnvloed en kunnen 
risicoberekeningen van het groepsrisico achterwege blijven. 

 
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. 

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

is om het bestemmingsplan kindcentrum Kolham vast te stellen. Het restrisico is in dit kader 

aanvaardbaar. 

In het kader van externe veiligheid zal de gemeente Midden-Groningen de Veiligheidsregio Groningen 

verzoeken om advies uit te brengen op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Het advies 

van de Omgevingsdienst inzake externe veiligheid is opgenomen als bijlage 2. 

 

4.4 Luchtkwaliteit 
Beleidskader  
De Nederlandse wetgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 

milieubeheer. Deze wetgeving staat bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ontwikkelingen als: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 

- een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging;  

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

In de Wet luchtkwaliteit staan de grenswaarden voor verschillende luchtverontreinigende stoffen. In 

de praktijk blijft toetsing aan grenswaarden beperkt tot de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) 

en fijn stof (PM10) uit onderstaande tabel. 

 

 
 

Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende besluiten en regelingen:  

- Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  



- Besluit gevoelige bestemmingen (Luchtkwaliteitseisen);  

- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.  

  

Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (nibm) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage 

aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in 

betekenende mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 uit de Wet 

milieubeheer. De Nibm-bijdrage komt dan neer op 1,2 µg/m3.  

  

In de Regeling nibm is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in betekenende 

mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

- woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  

- woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  

- kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

  

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend 

te beschermen. Deze gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, 

verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen zijn geen gevoelige bestemmingen.  

Het besluit legt aan weerzijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast (van respectievelijk 

300 en 50 meter). Bij realisatie van gevoelige bestemmingen binnen deze zones is toetsing aan de 

grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit nodig.  

 

Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007  

In deze regeling staan eisen waaraan berekeningen en rekenmodellen moeten voldoen. In de regeling 

is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de 

luchtkwaliteitseisen toepasbaar zijn. In grote lijnen gelden daarbij de volgende bepalingen:  

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en 

waar geen bewoning is;  

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen (met uitzondering van voor het 

publiek toegankelijke plaatsen, waarbij het zogenaamde blootstellingscriterium een rol 

speelt);  

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen. 

 

Analyse plangebied 
Onderliggend plangebied draagt niet in betekenende mate bij. Daarnaast ligt het plangebied, waar in 

het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen een gevoelige bestemming wordt mogelijk 

gemaakt, niet binnen een zone van 300 en 50 meter van respectievelijk een rijksweg of een provinciale 

weg. Derhalve hoeft de luchtkwaliteit niet conform de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit beoordeeld 

te worden. 

Conclusie 
Het aspect Luchtkwaliteit vormt geen beletsel voor onderliggend bestemmingsplan. 

4.5 Water 
4.5.1. Algemeen 

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 3.1.6 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap wordt gevoerd op basis 



van artikel 3.1.1 Bro. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in 

kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het 

waterbeleid, zoals opgenomen in de nota Waterbeleid 21e eeuw, heeft twee principes voor duurzaam 

waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen:  

- vasthouden, bergen en afvoeren;  

- schoonhouden, scheiden en zuiveren.  

De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water 

tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt 

het water afgevoerd. Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water 

zoveel mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk 

gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van 

verontreinigd water aan bod. Op gemeentelijk niveau zijn drie beleidsdocumenten relevant: het 

Waterplan Slochteren – Watersysteemplan Duurswold (2008), het gemeentelijk rioleringsplan (GRP, 

2008) en de voorloper van deze plannen, de visie 'Het water van Slochteren' (2007). 

4.5.2 Watersysteemplan Duurswold 

Het grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren (dus ook Kolham) maakt onderdeel uit van 

het watersysteem Duurswold, dat een samenhangend watersysteem vormt binnen het gebied waar 

het waterschap Hunze en Aa's het waterbeheer voert. 

Het waterschap heeft samen met de toenmalige gemeente Slochteren een watersysteemplan 

opgesteld (2008) voor het gebied Duurswold. Het grondgebied van Slochteren omvat ongeveer 75% 

van het watersysteem Duurswold. 

Binnen het watersysteem worden drie componenten onderscheiden: het boezemgebied, het landelijk 

gebied en het bebouwd gebied. onderliggend plangebied maakt onderdeel uit van het bebouwde 

gebied. 

In de bebouwde gebieden is over het algemeen de waterhuishouding op orde. Een groot deel van het 

bebouwde gebied beschikt nog over een gemengd rioolstelsel. In nieuw te ontwikkelen gebieden 

wordt een gescheiden stelsel aangelegd, waarbij hemelwater apart wordt opgevangen en gescheiden 

van het afvalwater. Ook wordt bij de aanleg van nieuwe bebouwde gebieden als woonwijken en 

bedrijventerreinen extra waterberging aangelegd ter compensatie van de toename aan 

verharding/bebouwd oppervlak. Bij onderliggend plan wordt hier bij aangesloten. 

4.5.3 Gemeentelijk rioleringsplan 

Gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 Wm een zorgplicht voor de inzameling en het transport 

van stedelijk afvalwater. Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit 

huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, 

grondwater of ander afvalwater. Deze zorgplicht wordt door vertaald in een rioleringsplan. De 

speerpunten voor de komende planperiode zijn:  

- Klimaatbestendig beleid: de gemeente wil inspelen op de klimaatveranderingen;  

- Samenwerking: ook in deze planperiode wil de gemeente intensief samenwerken met andere 

partijen als dit een voordeel oplevert.  

- Rioolbeheer: de gemeente wil het rioolbeheer in deze planperiode nog verder optimaliseren.  



- Risico-gestuurd rioolbeheer: in deze planperiode wordt toegewerkt naar een 

onderhoudsregime waarbij geen cyclische werkzaamheden worden uitgevoerd als dit niet 

nodig is.  

- Opzet klachtensysteem: in deze planperiode wil de gemeente werken aan het samenvoegen 

van de klachtensystemen van de voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en 

Hoogezand-Sappemeer. 

4.5.4 Keur waterschap 

Voor alle aanpassingen aan de waterhuishouding, zoals genoemd in de keur, is ook een 

watervergunning van het waterschap vereist. In de keur van waterschap Hunze en Aa's (2010) is ook 

opgenomen dat binnen het beheersgebied zonder vergunning van het bestuur geen verhard oppervlak 

mag worden aangebracht, voor zover dit leidt tot een versnelde afvoer richting 

oppervlaktewaterlichamen. Hierbij geldt binnen de bebouwde kom een norm van 150 m² en 

daarbuiten 1500 m². Bij nieuwe verharding met een oppervlak boven deze normen zullen 

compenserende maatregelen moeten worden genomen. 

Daarnaast zijn er in de keur ook regels opgenomen over beschermingszone langs (boezem)kades en 

beschermings- en obstakelvrije zones langs hoofdwatergangen. De beschermingszones worden 

aangegeven of omschreven in de legger. Bij het ontbreken van een legger geldt als beschermingszone 

een strook van 5 meter, waarbij de 5 meter moet worden gerekend vanaf de insteek of de teen van 

het waterstaatswerk. Als een onderhoudsstrook aanwezig is dan hoort die bij het waterstaatswerk en 

niet bij de beschermingszone. 

4.5.5 Notitie stedelijk waterbeheer 

In 2011 heeft het waterschap Hunze en Aa’s de notitie Stedelijk Waterbeheer vastgesteld. Deze notitie 

vervangt de notitie uit 2003. Hierin zijn doelstellingen en aandachtspunten geformuleerd inzake het 

stedelijk waterbeheer, waarbij alle betrokken partijen hun rol moeten pakken, waaronder de 

gemeenten in hun ruimtelijke plannen. 

Dit gebeurt mede door de verplichte waterparagraaf in bestemmingsplannen, met als  doelstelling: 

‘Water wordt door overheden, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars geaccepteerd en 

gehanteerd als ordenend principe. Het waterschap is de vanzelfsprekende wateradviseur bij 

locatiekeuze en inrichting.’  

 

 

 

 

Aandachtspunten in de notitie die relevant zijn voor bestemmingsplannen zijn: 

Onderwerp  Probleem  Oplossingsrichting  

Ruimte voor water  Onvoldoende inspelen op 

wateraspecten bij ruimtelijke 

plannen, wateroverlast, slechte 

waterkwaliteit in nieuwe gebieden. 

Waterschap eerder betrekken, 

deskundigheid gebruiken.  



Taakverdeling Onduidelijkheid voor gemeenten en 

burgers.  

Heldere afspraken, eenduidigheid, 

helder communiceren over taken en 

verwachtingen.  

Watersysteem   Slechte waterkwaliteit, 

wateroverlast, vervuilde 

waterbodem, weinig 

natuurvriendelijke oevers, 

verstoring watersysteem.  

Duurzame inrichting, 

basisinspanning/ 

waterkwaliteitsspoor intensiveren, 

alternatieve  

oplossingen, aanpak diffuse 

bronnen, wateroverlastmaatregelen 

met gemeente, oplossingen op 

maat, herstel watersysteem.  

 

Deze aandachtspunten zijn betrokken bij het opstellen van het gemeentelijk waterplan, dat in 2008 is 

vastgesteld. 

4.5.6 Analyse plangebied 

Zowel bij de ontwikkelingen bij recht als bij de ontwikkelingen na wijziging van het bestemmingsplan 

dienen de beleidsuitgangspunten van het Waterplan (waaronder afnemen watertoets) te worden 

nagekomen. Het toevoegen van nieuwe bebouwing of verharding in de bebouwde kom (met een 

grotere oppervlakte dan 150 m²) en in het buitengebied bij een oppervlakte groter dan 1500 m² zal 

dan ook gecompenseerd moeten worden met waterberging.  

Onderliggend bestemmingsplan maakt een nieuwe ontwikkeling mogelijk. Op dit moment is nog niet 

bekend hoeveel bebouwing en verharding er exact gaat komen. Op dit moment staat vast dat er een 

Kindcentrum zal komen met een school en een peuter- en kleuteropvang. Deze samen hebben een 

oppervlakte van ongeveer 850 m². Daarnaast zullen er paden en schoolpleinen gerealiseerd worden. 

Hoe deze er uit komen te zien is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het totale oppervlak van het 

plangebied circa 2850 m² is en dat het overgrote deel verhard zal worden. In de regels van het 

bestemmingsplan is een totale maximale bebouwingsoppervlakte opgenomen van 950 m². 

4.5.7 Watertoets 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden 

afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces 

van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces 

van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's 

beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Het 

waterschap Hunze en Aa’s is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 

watertoets (zie bijlage 3a). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale 

procedure van de watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's 

een maatwerk wateradvies heeft gemaakt. Dit advies is als bijlage 3b opgenomen. 

Eén van de belangrijkste uitkomsten uit het advies van waterschap Hunze en Aa’s is dat er voor een 

toename aan verharding, gebouwen en bestrating een bergingscompensatie van 157 m3 gerealiseerd 

moet worden. Het waterschap ziet graag in het bestemmingsplan terug hoe hier invulling aan wordt 

gegeven alvorens een positief advies kan worden geven op het ontwerpbestemmingsplan. 



Op dit moment staat echter nog niet vast met hoeveel m2 het totaal verhard oppervlak zal toenemen 

als gevolg van de ontwikkeling. De rede hiervan is dat het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte 

nog niet bepaald zijn. In de definitieve planvorming zal rekening worden gehouden met een 

bergingscompensatie van 157 m3 bij een toename van oppervlakteverharding van 2000 m2 (of van een 

andere omvang  indien de hoeveelheid oppervlakteverharding afwijkt van 2000 m2). Tevens wordt 

rekening gehouden met de overige aanbevelingen die het waterschap doet ten aanzien van de 

planvorming zoals deze zijn benoemd in het wateradvies (bijlage 3b). 

 

4.6 Archeologie en cultuurhistorie 
Beleidskader  
Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het cultureel erfgoed in Nederland. Vóór 2016 waren 

er verschillende wetten en regels voor behoud en beheer van cultureel erfgoed. Sinds juli 2016 zijn die 

allemaal samengegaan in 1 wet. 

Daarnaast zijn Nederlandse gemeenten vanwege wetgeving op het gebied van archeologische 

monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht om archeologische en 

cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te 

beschermen. Om deze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren en direct mee te kunnen nemen in de 

actualisering van bestemmingsplannen is gemeentelijk archeologiebeleid, bestaande uit een 

beleidsnota en beleidskaart, opgesteld. Op de archeologische beleidskaart is aangegeven welk 

archeologisch beleid van toepassing is in het bestemmingsplan. Door het archeologisch onderzoek dat 

ten grondslag ligt aan dit beleid is duidelijk geworden waar (hoge) archeologische 

verwachtingswaarden zijn en waar deze laag zijn.  

Door deze kaart is nu vooraf duidelijk voor welke bouw- en graafwerkzaamheden wel en voor welke 

geen inventariserend archeologisch onderzoek vooraf meer nodig is om uit te sluiten dat 

archeologische waarden worden aangetast. Wanneer de beleidskaart aangeeft dat de 

verwachtingswaarden hoog zijn moet de aanvrager middels een onderzoek aantonen of er waarden 

aanwezig zijn. De kaart is gebruikt als input voor het bestemmingsplan. 

Analyse plangebied 
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren beschikt de gemeente Midden – 

Groningen over een Beleidskaart archeologie. Hierop zijn onder andere de archeologisch waardevolle 

gebieden van Kolham weergegeven. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting, 

zie onderstaande kaart. Dit heeft te maken met de bodem verstorende activiteiten in het verleden. Er 

zijn daarom geen nadere regels omtrent archeologie opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Uitsnede Beleidskaart archeologie, Slochteren.  



Het plangebied ligt achter het lint van de Hoofdweg naast het dorpshuis en wordt omringd door 

woningen en een tennisbaan. Ter plaatse en in de omgeving van het plangebied bevindt zich geen 

cultuurhistorische bebouwing. De Eikenlaan zelf heeft geen cultuurhistorische waarde. 

Conclusie 
De lage archeologische verwachting betekent dat bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning 

geen archeologisch onderzoek is vereist. Dit heeft te maken met de bodem verstorende activiteiten in 

het verleden. In deze gebieden is ook geen Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of 

werkzaamheden nodig op grond van het aspect archeologie. Het plangebied ligt niet in een als 

cultuurhistorisch waardevol aangewezen gebied. 

4.7 Flora en fauna 
Beleidskader 
In ruimtelijke plannen moet worden aangetoond hoe de ontwikkelingen die hierin mogelijk worden 

gemaakt zich verhouden met de wet- en regelgeving op het gebied van gebieds- en 

soortenbescherming.  

Sinds 1 januari 2017 is de bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Op het gebied van gebiedsbescherming regelt de wet de bescherming van zes 

verschillende soorten natuurgebieden: het natuurnetwerk Nederland, bijzondere provinciale 

natuurgebieden, bijzondere provinciale landschappen, nationale parken, bijzondere nationale 

natuurgebieden en Natura 2000-gebieden. Bij activiteiten of ontwikkelingen die kunnen leiden tot 

negatieve effecten op instandhoudingsdoelen voor een van deze gebieden moet een vergunning 

worden aangevraagd. 

Analyse 
In het kader van onderliggend plan heeft ecologisch onderzoek in de vorm van een quickscan 

plaatsgevonden. Het onderzoek is als bijlage 4 opgenomen. De quick scan betreft een beoordeling van 

de huidige aanwezigheid van beschermde planten en dieren in het plangebied, de functie van het 

plangebied en de directe omgeving van deze soorten en de te verwachten effecten van de 

voorgenomen ingreep op de beschermde soorten. De quick scan heeft plaatsgevonden op grond van 

een bronnenonderzoek, een terreinbezoek en expert judgement. 

De conclusies uit het onderzoek zijn als volgt. In het plangebied bevinden zich geen strikt 

(zwaar)beschermde dier- of plantensoorten die door de voorgenomen nieuwbouw van een school 

wezenlijk kunnen worden beïnvloed. In het kader van de te doorlopen planologische procedure zijn er 

vanuit de Wet natuurbescherming geen belemmeringen.  

In het plangebied komen mogelijk wel enkele algemene kleine zoogdieren en amfibieënsoorten voor, 

die weliswaar beschermd zijn, maar zo algemeen, dat hun voortbestaan niet wordt bedreigd. Deze 

soorten zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht.  

Door de voorgenomen werkzaamheden zullen voor vleermuizen geen verblijfplaatsen, vliegroutes en 

geen significant oppervlak aan foerageergebied worden aangetast.  Er treden geen negatieve effecten 

op; derhalve hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.  

In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of verblijfplaatsen 

(van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten te verwachten.  

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander gebied beschermd 

middels de Wet natuurbescherming. Het dichtstbijzijnde gebied (Zuidlaardermeer) ligt op circa 2,5 



kilometer. Er is geen sprake van externe werking. De voorgenomen werkzaamheden hebben om deze 

reden geen negatieve effecten op het functioneren van Natuurnetwerk Nederland. 

Conclusie 
Het aspect ecologie is niet van invloed op de planvorming. Wel dient rekening gehouden te worden 

met de zorgplicht bij de bouw van het KC, zoals in het ecologische rapport is beschreven. Concreet 

betekent dit onder andere dat bij werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broedseizoen 

van vogels dan wel dat andere maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er op de locatie 

nesten worden gebouwd. 

 

4.8 Geluid 
Beleidskader 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen 

rekening worden gehouden met de geluidsproductie van wegverkeer, spoorwegen en industrielawaai 

bij geluidsgevoelige objecten. 

Wegverkeer 

De Wgh schrijft voor dat in ruimtelijke plannen die betrekking hebben op gronden die langs een 

verkeersweg gelegen zijn, onderzocht wordt of op de gevel van gebouwen de maximaal toegestane 

geluidsbelasting niet wordt overschreden. 

Langs alle wegen bevinden zich, als gevolg van de Wgh, geluidszones, met uitzondering van woonerven 

en 30 km/h-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van 

geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte is 

afhankelijk van een binnen of buitenstedelijke ligging en de hoeveelheid rijstroken van de weg en 

wordt gemeten uit de rand van de weg. Een naast die rijstrook liggend fietspad ligt dus ook in die zone. 

Ook een vluchtstrook, niet zijnde een rijstrook ligt in de zone. De ruimte boven en onder de weg 

behoort ook tot de zone. 

Spoorweglawaai 

Indien nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de onderzoekszone van 

een spoorweg mogelijk worden gemaakt, moet onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting 

vanwege deze spoorweg. 

Industrielawaai 

De Wet geluidhinder bepaalt dat indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan aan gronden een 

zodanige bestemming wordt gegeven dat daainrdoor een industrieterrein ontstaat, daarbij tevens een 

rond het betrokken terrein gelegen zone wordt vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege 

dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

Stemgeluid  

Een school is een geluidsgevoelig object, tegelijkertijd belast een school ook geluidgevoelige objecten 
in de omgeving, zoals woningen. Bij de beoordeling of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening 
moet stemgeluid afkomstig van een schoolplein of bij een kinderdagverblijf worden meegenomen in 
de akoestische afweging. Voor nieuwe situaties, in dit geval een nieuwe school/kinderdagverblijf bij 
bestaande woningen moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening een akoestische afweging 
gemaakt worden. Menselijk stemgeluid op schoolpleinen of bij kinderdagverblijven wordt in het 
milieuspoor niet getoetst. 

Analyse plangebied 



Onderliggend plan voorziet in de juridische mogelijkheden om een Kindcentrum te realiseren. Binnen 

deze bestemming worden een onderwijsinstelling en een kinderopvang mogelijk gemaakt. Dit zijn 

geluidgevoelige objecten in het kader van de Wet geluidhinder. 

Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van het spoor of van industrie. Spoorweglawaai en 

industrielawaai zijn zodoende niet relevant voor onderliggend plan. Wel ligt het plangebied in het 

invloedgebied van twee wegen, te weten de Eikenlaan en de Hoofdweg. Naar dit aspect heeft 

onderzoek plaatsgevonden. De onderzoeksresultaten zijn als bijlage 5 opgenomen. 

Voor de Eikenlaan is een 30 km/uur – regime. Voor dergelijke wegen geldt dat geen akoestisch 

onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd hoeft te worden, tenzij het vermoeden bestaat dat 

verkeersintensiteiten en/of het type wegdek tot onaanvaardbaar wegverkeerslawaai kunnen leiden. 

De Eikenlaan is een rustige weg in een woonwijk. De verkeersintensiteiten zijn niet van dien aard dat 

dit leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch niveau. 

Ook voor de Hoofdweg geldt (gedeeltelijk) een 30 km/uur – regime. Het plangebied ligt op enige 

afstand van deze weg. Dit gegeven in combinatie met de verkeersintensiteit en de ondergrond van de 

weg (deels klinkers en deels asfalt) maakt dat geen onaanvaardbaar akoestisch niveau oplevert. 

Bijgevoegd rapport (bijlage 5) geeft hiervoor de onderbouwing. 

Ten aanzien van stemgeluid is rekening gehouden met de VNG-richtlijnen die gelden. De afstand tussen 

het Kindcentrum en omliggende geluidgevoelige (woon)functies is ten minste tien meter. Daarmee 

wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat. 

Conclusie 

Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai en stemgeluidvormen geen beperkingen voor 

onderliggend plan. 

4.9 Verkeer en parkeren 
Beleidskader 
Bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen dient voldoende parkeergelegenheid te worden gerealiseerd. 

De CROW-parkeernorm (publicatie 317-2012) biedt daarvoor de kaders. Hierin is per functie 

gecombineerd met de ligging van het plangebied een normering van toepassing. Deze wordt 

gehanteerd voor onderliggend plan. Binnen de systematiek van de CROW wordt onderscheid gemaakt 

in verschillende typen functies. Onderwijs en kinderdagverblijven komen apart aan bod, waarbij geldt 

dat de grootste parkeer- en verkeersdruk ontstaat door het brengen en halen van kinderen. Hierbij is 

sprake van piekmomenten, wordt rekening gehouden met kiss and ride zones en wordt onderscheid 

gemaakt in verkeersgeneratie (het aantal verkeersbewegingen) en parkeerbehoefte. 

Ten aanzien van het parkeren van fietsen wordt een norm gehanteerd van 1 m² ruimte ten behoeve 

van het stallen per fiets. 

Analyse plangebied 
Onderliggend plangebied betreft de ontwikkeling van een kindcentrum, waarbij de functie van een 

basisschool (90 leerlingen en 10 leerkrachten) en een kinderopvang (24 kinderen en 4 

personeelsleden) worden gecombineerd. Het plangebied kan worden getypeerd als matig 

verstedelijkt/centrum schil. 

Parkeerbehoefte  
Ten aanzien van kinderdagverblijven geldt volgens de CROW-normering een parkeernorm van 1,1 tot 

1,3 parkeerplaatsen per 100 m² BVO (gemiddeld 1,2). Ten aanzien van basisonderwijs geldt een 

parkeerbehoefte van tussen de 0,5 en 1 parkeerplaats per leslokaal (gemiddeld 0,8).  



Op basis van de hiervoor benoemde normering dienen voor het plan 5 parkeerplaatsen beschikbaar te 

zijn voor medewerkers. 

Daarnaast is op basis van dit programma behoefte aan ruimte voor 14 parkeerplaatsen voor Kiss & 

Ride. Dat maakt een totaal van 19 parkeerplaatsen. 

Bestaande situatie 

Het Kindcentrum wordt naast het Dorpshuis gerealiseerd. Aan de voorzijde en de zijkant van het 

Dorpshuis zijn bestaande parkeerplaatsen aanwezig die gedurende de schooltijden beperkt worden 

benut door het Dorpshuis en door de Tennisvereniging.  

Dat maakt het mogelijk de benodigde parkeerplaatsen voor meerdere functies te gebruiken, het 

zogenaamde dubbelgebruik. De beschikbare parkeerplaatsen kunnen grotendeels overdag ten 

behoeve van de school worden ingezet en ’s avonds en in het weekend ten behoeve van het Dorpshuis 

en de tennisvereniging.  

Er is daarom ook berekend wat het aantal benodigde parkeerplaatsen specifiek voor het Dorpshuis en 

de tennisvereniging zou moeten zijn, inclusief sporthal en bibliotheek. Het benodigde aantal 

parkeerplaatsen is 22. In totaal zijn dus als losstaande functies in totaal 21 + 22 = 43 parkeerplaatsen 

benodigd. Door toepassing van dubbelgebruik (met als uitgangspunt dat het Dorpshuis en 

tennisvereniging maximaal 40% overdag zelf benutten) is een totaal aantal van 30 parkeerplaatsen 

benodigd, waarvan de helft ten behoeve van K&R. 

Keuze aanleg en realisatie parkeerplaatsen 

Aan de voorzijde van het Dorpshuis kunnen 16 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Door het 

realiseren van een extra inrit kan er een rondje worden gereden. Het instellen van een 

eenrichtingscircuit lijkt hier zeer gewenst. Deze parkeerplaatsen worden vooral ingezet voor kort 

parkeren en Kiss and Ride en daarnaast voor algemeen parkeren voor het Dorpshuis.  

Naast het Dorpshuis zijn er ook nog 7 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze kunnen gehandhaafd blijven 

maar er is wel een voorkeur om fietsverkeer via een afzonderlijke verbinding zoveel mogelijk buiten 

het gemotoriseerde verkeer om naar het schoolplein te geleiden. Dat zou dan over het terrein van de 

voormalige jeu des boules-terrein gaan, achter deze parkeerplaatsen langs. Deze ruimte kan dan ook 

benut worden als looproute van de parkeerplaatsen voor het Dorpshuis naar de school toe. Dit 

voorkomt dat het brengende en halende verkeer de Eikenlaan belast. 

Er worden aan de Eikenlaan nog 12 parkeerplaatsen extra gerealiseerd. Er zijn hiervoor diverse 

varianten ontwikkeld. Uiteindelijk gaat (in samenspraak met het Dorpshuis) de voorkeur uit naar een 

situatie waarbij langs de Eikenlaan aan de schoolzijde de extra benodigde parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd. Door het beperkte aantal gaat de voorkeur uit naar haaks parkeren. De parkeerder kan 

dan zelf de keuze maken op welke wijze aan- en weggereden kan worden. Hierdoor ontstaat spreiding 

en komt niet alle verkeersdruk op het eerste gedeelte van de Eikenlaan.  

Tevens is hierdoor geen extra ruimte benodigd van het schoolplein. Verkleining van het schoolplein is 

niet wenselijk omdat daarmee de speelruimte maar ook de ruimte voor voetgangers en fietsers wordt 

beperkt.  

De parkeerplaatsen in de Eikenlaan kunnen ’s avonds en in het weekend als overloop worden benut 

voor het Dorpshuis en de tennisbanen.  



De extra benodigde parkeerplaatsen aan de Eikenlaan gaan niet ten koste van het bestaande 

bewonersparkeren. 

Verder is het de bedoeling dat personeel voor parkeren gebruik maakt van de parkeerplaatsen bij de 

huidige schoollocatie. Daarmee wordt de parkeerdruk ook weer verkleind, dit kan in mindering worden 

gebracht op de hierboven geschetste situatie. 

Verkeersgeneratie 
Naast de permanente parkeerbehoefte is ook sprake van verkeersgeneratie, het aantal 

verkeersbewegingen ten gevolge van het brengen en halen van kinderen. Deze verkeersgeneratie 

bestaat uit piekmomenten. Daarbij wordt in de CROW-systematiek rekening gehouden met de 

aanwezigheid van kiss and ride-zones. Dat betreft parkeermogelijkheden voor kortstondig parkeren 

ten behoeve van het brengen en halen van kinderen.  

Fietsen 
Op basis van het programma van het kindcentrum is behoefte aan een fietsenstalling voor 70 fietsen 

voor de leerlingen en 5 voor docenten. Dat betekent dat per fiets 1 m² beschikbaar moet zijn om een 

fietsenstalling te kunnen realiseren. Voor onderliggend plan 75 m². In de regels van het 

bestemmingsplan is regeling gehouden met 100 m² aan bijgebouwen. Hiermee wordt voldaan aan de 

behoefte aan fietsenstalling op eigen terrein. 

Conclusie 
In het kader van onderliggend plan dienen 5 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn voor personeel en 14 

voor kiss and ride. Op eigen terrein zijn deze parkeerplaatsen niet allemaal te realiseren. De ligging van 

het plangebied naast het dorpshuis en aan de Eikenlaan biedt mogelijkheden om hier invulling aan te 

geven. In overleg met de buurt, de tennisvereniging en het dorpshuis wordt hier verdere invulling aan 

gegeven binnen de beschikbare ruimte. 

De behoefte aan 75 m² ruimte om fietsen te stallen is verankerd in de regels van het bestemmingsplan. 

4.10 Vormvrije m.e.r. - beoordeling 
Beleidskader 

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging van het Besluit m.e.r. 

volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU van de 

Europese Unie. De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm) zijn in de nieuwe 

wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing, waarbij 

het niet uitmaakt of het een activiteit betreft boven of onder de D-drempel. 

In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven. Voor 

elke aanvraag, waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, dienen de volgende stappen 

genomen te worden. 

1. De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op. 

2. Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit hoeft 

niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.  

3. De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag 

(Artikel 7.28 Wet milieubeheer). 

Vormvrije m.e.r-beoordeling 
Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst (D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen) uit het Besluit 



m.e.r. Voor deze activiteit zijn drempelwaarden opgenomen voor de omvang van het stedelijke 

ontwikkelingsproject. Deze drempelwaarden betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten met een 

omvang van: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer,  

• een aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat of  

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

De oppervlakte van de voorgenomen activiteit blijft onder de drempelwaarden van 100 hectare en het 

bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m². De voorgenomen activiteit voorziet niet in het bouwen van 

2000 of meer woningen. 

Conclusie en vervolg 
De voorgenomen activiteit blijft onder de genoemde drempelwaarden voor stedelijke 

ontwikkelingsprojecten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r. Een analyse op basis van de 

onderzoeken naar aanleiding van onderliggend bestemmingsplan leert dat er geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn (zie bijlage 6). In de aanmeldnotitie zijn de voorgenomen 

activiteiten en de waarschijnlijke gevolgen van de activiteit voor het milieu beschreven. Het bevoegd 

gezag heeft op basis van de aanmeldingsnotitie besloten dat geen milieueffectrapportage opgesteld 

hoeft te worden voor onderliggend plan.  



5. Planuitgangspunten 

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vormt een uiteenzetting van verschillende uitgangspunten die in het bestemmingsplan 

hun doorwerking vinden. Enerzijds heeft dit betrekking op beleidsregels die door het college zijn 

vastgesteld en anderzijds gaat het om aspecten die op grond van het rijksbeleid (Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte) en/of het provinciaal beleid (Provinciale Omgevingsverordening) onderdeel 

uitmaken van het bestemmingsplan.  

5.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Onderliggend plangebied ligt in stedelijk gebied. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt 

bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Functies die in de 

jurisprudentie worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling, zijn onder andere accommodaties 

voor maatschappelijke functies zoals een school, zorgcomplex, sportfaciliteiten of een crematorium. 

Onderliggend plan betreft zodoende een stedelijke functie. Daarnaast dient een toets aan de ladder 

plaats te vinden als de ontwikkeling nieuw is. Ook dit is het geval. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening wordt daarom een motivering op basis van de ladder gegeven. Art. 3.1.6 lid 2 Bro 

formuleert dit als volgt: 

‘De toelichting bij een (bestemmings)plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien’. 

In hoofdstuk 3.1.3 is onderliggend plan getoetst aan de Ladder voor Duurzame verstedelijking. Hieruit 

blijkt dat met het realiseren van het KC een invulling wordt gegeven aan een behoefte. 

5.3 Beleidsregels 
5.3.1 Proces 

Voor een aantal ruimtelijke thema’s zijn beleidsnotities en/of regels opgesteld die als afwegingskader 

en als input voor nieuwe bestemmingsplannen gelden. De beleidsregels vormen het afwegingskader 

voor het verlenen van medewerking voor een omgevingsvergunning voor het (binnenplans) afwijken 

van de bestemmingsregels of een bestemmingswijziging. In de bestemmingsregels wordt volstaan met 

een verwijzing naar de relevante beleidsregels of eventueel een beperkte weergave van de inhoud.  

5.3.2 Doorvertaling bestemmingsplan 

Binnen onderliggend bestemmingsplan komen in de regels de volgende beleidsregels naar voren:  

- aan-huis-verbonden beroepen,  

- (ho)reca en ondersteunende (ho)reca, 

5.4 Ruimtelijke kwaliteit 
5.4.1 Algemeen 

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de huidige woonbestemming in een maatschappelijke 

bestemming. Op basis van deze bestemming is het mogelijk een Kindcentrum te realiseren. Bij de 

uitwerking van het plan dient rekening gehouden te worden met de omgeving. Zowel vanuit 

functionaliteit als vanuit verschijningsvorm. In de regels van het bestemmingsplan zijn daarom 

regelingen opgenomen die een goede afstemming op de omgeving waarborgen. 

5.4.3 Doorwerking ruimtelijke kwaliteit in regels 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84358
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89318
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89040&summary_only=


Om de ruimtelijke kwaliteit vanuit het bestemmingsplan te borgen en aansluiting te vinden op de 

omgeving, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Het bebouwingsvlak is op voldoende afstand van de naastgelegen woningen gesitueerd; 

- Er is een groene zone bestemd tussen het KC en de naastgelegen woningen; 

- Het bebouwingsvlak is zodanig gesitueerd, dat een functionele relatie kan worden gevonden 

met het naastgelegen dorpshuis; 

- De voorgevelrooilijn is evenwijdig aan de naastgelegen bebouwing; 

- De maximale bebouwingshoogte is afgestemd op de omgeving; 

- De kaprichting van de bebouwing is afgestemd op de omgeving. 

Omdat een Kindcentrum wordt gerealiseerd dat is gebaseerd op een behoefte, is de maximaal 

noodzakelijke programmering van het plan vertaald in de regels.  

5.5 Duurzaamheid 
Gelet op de toekomstbestendigheid en hoge onderwijskwaliteit speelt een aantal specifieke 

kenmerken van de schoolgebouwen een rol bij de transitievoorstellen die vooral in de nadere 

uitwerking van de bouwplannen tot uiting moeten komen:  

- 'frisse scholen'  

- duurzaamheid  

- energiezuinig ontwerp  

Het concept 'frisse scholen' geeft vorm aan de kwaliteit van een goed binnenklimaat. Duurzaamheid 

in deze context betreft vooral de duurzame gebouwkwaliteit qua materiaalkeuze, maar ook duurzaam 

in onderhoud en gebruiksduur van het gebouw. Het 'energiezuinig' zijn van het gebouw geeft de 

kwaliteit weer voor wat betreft de energieprestatie. Het streven is om een zo energiezuinig gebouw te 

realiseren. 

Inzoomend op de flexibiliteit vraagt het op deze locatie om passende huisvesting aansluitend op de 

(toekomst)visie van de scholen en kinderopvang. Hier hoort een eenvoudig aanpasbaar gebouw bij, 

waarbij de gebouwconstructie zo weinig mogelijk invloed heeft op de indeling (beperken dragende 

wanden en ruimtebepalende constructieve delen).   

Er is (mede in de regels van het bestemmingsplan) rekening mee gehouden dat er qua situering op de 

kavel en in het ontwerp mogelijkheden zijn, om in de toekomst aanvullende/nieuwe vormen van 

gebruik mogelijk te maken (bij groei of krimp maar ook door interne verschuivingen). Denk hierbij ook 

aan het herbestemmen van het gebouw naar woningen in combinatie met werkruimte. 

  



6. Juridische planbeschrijving 

6.1 RO standaarden en regels 2012 
6.1.1 Algemeen 

Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, 

verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro-instrumenten) digitaal vervaardigd en op 

elektronische wijze beschikbaar gesteld. Ten behoeve van de eenheid en de uitwisselbaarheid zijn er 

standaarden en regels ontwikkeld. Sinds 1 oktober 2012 gelden de RO standaarden en regels 2012 (ter 

vervanging van de RO Standaarden en regels 2008). Sinds 1 juli 2013 moeten deze verplicht worden 

toegepast. De RO standaarden en regels 2012 vervangen de RO standaarden 2008.  

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er naast een digitaal bestemmingsplan ook een 

volledige analoge verbeelding van het bestemmingsplan op papier vastgesteld (de vroegere plankaart). 

Als de digitale en de analoge verbeelding tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale verbeelding 

beslissend.  

In het Bro zijn ook regels opgenomen over de inhoud van een bestemmingsplan. In par. 3.1 staat een 

aantal verplichte en facultatieve onderdelen voor de bestemmingsplanprocedure. 

Daarnaast staan in par. 3.2 een aantal verplichte standaardregels voor bestemmingsplannen.  

Door de standaardisering en digitalisering is het bestemmingsplan duidelijker voor de gebruiker van 

het bestemmingsplan. Burgers en ondernemers kunnen snel een juist beeld krijgen van de 

planologische mogelijkheden en beperkingen op één of meer locatie(s). Daarnaast is de 

vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen sterk verbeterd en kunnen verschillende afzonderlijke 

plannen in grotere samenhang worden bezien. Dit is met name van belang voor partijen die betrokken 

zijn bij planvoorbereiding, planmonitoring en planbeoordeling.  

In de onderstaande alinea's worden de onderdelen van de RO Standaarden en regels die voor 

bestemmingsplannen van belang zijn verder toegelicht. 

6.1.2 IMRO 2012 

Het Informatie Model Ruimtelijke Ordening IMRO 2012 is de codetabel voor de digitale Wro-

instrumenten, die wordt gebruikt bij het opstellen en uitwisselen van digitale plannen tussen 

organisaties in het veld van de ruimtelijke ordening en ook naar andere werkvelden. 

6.1.3 IMROPT 2012 

IMROPT 2012 maakt het mogelijk om de teksten van ruimtelijke instrumenten objectgericht op te 

bouwen. IMROPT 2012 beschrijft de wijze waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd en 

uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012. Toepassing van IMROPT 2012 is verplicht wanneer de 

bronhouder ervoor kiest de planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar te stellen. 

6.1.4 SVBP 2012 

De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP 2012) maakt het mogelijk om 

bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier 

worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een 

effectievere en efficiëntere overheid. Het SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw van de 

digitale verbeelding van het bestemmingsplan. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen. 

De standaarden hebben geen betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. De toelichting 



maakt immers geen deel uit van het bestemmingsplan. Wel dient het bestemmingsplan van een 

toelichting vergezeld te gaan.  

Ten opzichte van de SVBP 2008 zijn de eisen voor de analoge verbeelding (de papieren plankaart) 

versoepeld, in paragraaf 6.1.7 wordt hier op ingegaan.  

Met het oog op de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen is het belangrijk dat er eenheid is in de 

wijze waarop de diverse functies in bestemmingen worden ondergebracht. Eenduidigheid in de 

naamgeving van bestemmingen is daarbij een vereiste. Daarom is een lijst met mogelijke in een 

plangebied voorkomende functies opgesteld. Deze functies zijn gegroepeerd binnen zogeheten 

hoofdgroepen van bestemmingen. Deze hoofdgroepen van bestemmingen spelen een grote rol bij de 

naamgeving en de verbeelding van een bestemmingsplan. De naam van een in een bestemmingsplan 

op te nemen bestemming begint altijd met de naam van de hoofdgroep. De systematiek van 

hoofdgroepen laat het toe een bestemming te specificeren en slechts één of enkele functies van een 

hoofdgroep binnen een bestemming mogelijk te maken. Een bestemming hoeft dus niet alle bij een 

hoofdgroep aangegeven functies te bevatten. 

6.1.5 STRI 2012 

De STRI 2012 beschrijft hoe ruimtelijke plannen en besluiten beschikbaar gesteld moeten worden. 

Deze standaard is (eveneens) wettelijk verankerd in een Ministeriële regeling. Deze standaard is nodig 

om drie redenen: 

1. waarborgen van de bruikbaarheid en interoperabiliteit van de Wro-instrumenten door middel 

van het vaststellen van technische vormvereisten;  

2. waarborgen van de vindbaarheid en raadpleegbaarheid van de Wro-instrumenten door middel 

van het vaststellen van regels rondom de elektronische beschikbaarstelling;  

3. waarborgen van de rechtszekerheid door middel van het vaststellen van vereisten rondom 

integriteit, authenticiteit en volledigheid van de Wro-instrumenten. 

6.1.6 Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 

IMRO 2012 is normstellend voor de codering van ruimtelijke instrumenten. IMRO 2012 is van belang 

voor applicatiebouwers en als referentie voor andere IMRO 2012-gerelateerde documenten. IMRO 

2012 wordt beschreven zonder in te gaan op de praktische toepassing van het model voor het coderen 

van digitale ruimtelijke instrumenten. Alle voor dit toepassingsdoel benodigde informatie over 

bestemmingsplannen is opgenomen in toelichtingen, de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP 

2012) en de Praktijkrichtlijn voor Planteksten (PRPT 2012).  

Deze PRBP is naast toelichting op de IMRO 2012 ook een toelichting op de SVBP 2012. 

6.1.7 Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart 

Er is ook een Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart. Dit is een aanvullende, niet wettelijk 

bindende richtlijn naast de SVBP 2012 die gebruikt kan worden voor het maken van de analoge 

bestemmingsplankaart. De opmaak van de papieren verbeelding is vormvrij. Als de analoge 

verbeelding wordt gebruikt, wordt geadviseerd de voorschreven werkwijze te hanteren. 

6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden, waarmee een groot aantal vergunningen en 

toestemmingen zijn samengevoegd tot één Omgevingsvergunning. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

is vastgelegd welke bouwwerken zonder Omgevingsvergunning mogen worden gebouwd en onder 

welke voorwaarden. In artikel 3 van het Bor is uiteengezet welke bouwwerken mogen worden 



gebouwd zonder Omgevingsvergunning, mits ze passen binnen de bepalingen van het 

bestemmingsplan. Vanwege deze verruiming van het vergunning vrij bouwen binnen de kaders van 

het bestemmingsplan zijn de bouwregels van de bestemmingsplannen in Midden-Groningen 

aangepast en toegesneden op artikel 3 van het Bor. 

6.3 Plantoelichting 
Op basis van artikel 3.1.6 Bro gaat een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting. De toelichting 

geeft een beeld van de wijze waarop het plan is ingericht en wat met het plan wordt beoogd. De 

toelichting geeft een onderbouwing van de in het plan gemaakte keuzes en bevat de resultaten van 

het onderzoek uit de inspraak en vooroverleg. De toelichting geeft alleen een toelichting op de regels 

en de verbeelding. De toelichting heeft geen bindende werking. Wel kan zij een functie kan hebben bij 

de interpretatie van de bedoelingen van onverhoopt onduidelijke regels. Aan een vermelding in de 

toelichting kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

6.4 Planregels 

6.4.1 Inleidende regels 

6.4.1.1 Begripsbepalingen 

Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt gedaan om 

interpretatieverschillen te voorkomen. De begripsbepalingen zijn, met uitzondering van de begrippen 

plan en bestemmingsplan, in alfabetische volgorde opgenomen. Een aantal van deze begrippen is 

vastgelegd vanuit het Bro. Sommige van de omschreven begrippen zijn overigens nog nader toegelicht 

c.q. uitgewerkt in (vastgestelde) beleidsregels. Dit omdat sommige zaken zo complex zijn dat een 

verhandeling nodig zou zijn die niet past binnen het kader van de begripsbepalingen. Om de betekenis 

van de begrippen in de regels zo makkelijk mogelijk duidelijk te maken aan de lezer (van de digitaal 

geraadpleegde versie) is waar mogelijk gebruik gemaakt van hyperlinks naar de begrippen. 

6.4.1.2 Wijze van meten 

Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van gronden 

en bouwwerken wordt gemeten of berekend bij het beoordelen of de maatvoering in 

overeenstemming is met de regels. Alle begrippen waarin maten en waarden voorkomen worden in 

dit artikel verklaard.  

6.4.2 Bestemmingsregels 

6.4.2.1 Bestemmingsomschrijving  

Hier worden de aan de gronden toegekende functie(s) omschreven, waar nodig onderverdeeld in 

hoofdfunctie(s) en daaraan ondergeschikte functies. De bestemmingsomschrijving bevat behalve 

functie(s) ook inrichtingsaspecten: de gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de toegestane 

functies. 

6.4.2.2 Bouwregels  

De bouwregels geven de bebouwingsbepalingen waaraan bouwwerken moeten voldoen. Dit kunnen 

zijn bepalingen ten aanzien van hoogte, horizontale diepte, breedte, oppervlakte, bouwgrenzen, 

afstanden tot perceelsgrenzen et cetera. Voor een deel gebeurt dit door middel van een verwijzing 

naar een aanduiding op de verbeelding. Vergunningplichtige bouwactiviteiten worden aan deze 

bepalingen getoetst. Vergunningvrije bouwwerken behoeven niet aan de bouwregels te voldoen. Het 

gebruik van dergelijke bouwwerken is overigens wel weer onderworpen aan de bepalingen van het 

bestemmingsplan (zie gebruiksbepalingen).  



6.4.2.3 Afwijken van de bouwregels  

Hier wordt aangegeven van welke bouwregels het bevoegd gezag (in de meeste gevallen het college 

van burgemeester en wethouders) een omgevingsvergunning voor het afwijken van bepaalde regels 

in het bestemmingsplan kan verlenen. Deze afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). De afwijkingsbepalingen kunnen worden opgenomen om een 

bepaalde flexibiliteit of verruiming van het bestemmingsplan mogelijk te maken, maar waarvoor om 

welke reden dan ook een nadere afweging per geval gewenst is. De criteria en afwegingskaders zijn 

opgenomen in dit artikel zelf en zijn zo objectief mogelijk geformuleerd. In ieder geval zijn de algemene 

afwijkingsvoorwaarden als opgenomen in Hoofdstuk 3 van toepassing. 

6.4.2.4 Specifieke gebruiksregels  

Artikel 2.1 van de Wabo regelt dat het verboden is gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met 

de bepalingen van -onder meer- een bestemmingsplan. In beginsel is uit de bestemmingsomschrijving 

af te leiden wat wel of niet is toegestaan. In aanvulling daarop geven de specifieke gebruiksregels voor 

bepaalde gevallen een nadere uitwerking of extra duidelijkheid wat wel of juist niet is toegestaan 

binnen de bestemming. In sommige gevallen zijn voorwaarden opgenomen waaronder een bepaalde 

activiteit is toegestaan. Soms wordt daarbij verwezen naar beleidsregels die als bijlage zijn toegevoegd 

en zodoende onderdeel van het bestemmingsplan zijn.  

6.4.2.5 Afwijken van de gebruiksregels  

Er kan ook een omgevingsvergunning voor het afwijken van het gebruik worden verleend ten behoeve 

van een concrete vorm van gebruik van gronden en of bouwwerken op basis van artikel 3.6 Wro. Een 

dergelijke afwijkingsbepaling kan worden opgenomen om een bepaalde flexibiliteit of verruiming van 

het bestemmingsplan mogelijk te maken, maar waarvoor om welke reden dan ook een nadere 

afweging per geval gewenst is. De criteria en afwegingskaders zijn opgenomen in de regels van de 

betreffende bestemming en in ieder geval in de algemene regels en zijn zo objectief mogelijk 

geformuleerd. In een aantal gevallen wordt voor de criteria verwezen naar de beleidsregels die als 

bijlage van de regels zijn opgenomen.  

6.4.2.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk  

Een vergunningenstelsel, gebaseerd op artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk 

een omgevingsvergunning te eisen voor specifieke inrichtingsactiviteiten. Een dergelijke regeling kan 

worden opgenomen om bepaalde werkzaamheden binnen een bestemming te reguleren. Een 

vergunningenstelsel kan daarmee extra bescherming bieden aan specifieke waarden, zoals 

bijvoorbeeld archeologische waarden, landschappelijke of natuurlijke waarden, ecologische waarden 

of de groen- en/of waterstructuur. De criteria en afwegingskaders zijn opgenomen in de regels van de 

betreffende bestemming of in de algemene regels en zijn zo objectief mogelijk geformuleerd. 

 6.4.2.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk  

Artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening biedt ook de mogelijkheid om de sloop van bepaalde 

bouwwerken te koppelen aan een omgevingsvergunning. Doel van dit vergunningstelsel is 

bouwwerken met architectonische, cultuurhistorische of archeologische waarden te beschermen en 

te voorkomen dat deze worden gesloopt zonder belangenafweging door het bevoegd gezag en 

daardoor voorgoed verdwijnen.  

6.4.2.8 Wijzigingsbevoegdheid 

De wijzigingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wro en geeft burgemeester en 

wethouders de bevoegdheid om de betreffende bestemming op de aangegeven punten te wijzigen. 

Soms wordt verwezen naar een reeds bestaande bestemming of naar een bestemming die nog niet in 

het plan voorkomt, maar al wel als bijlage bij de regels is opgenomen. Ook komt het voor dat nog geen 



verwijzing naar een specifieke bestemming is opgenomen, maar dat de bepalingen aanwijzingen en 

regels bevatten voor de wijziging.  

6.4.3 Algemene regels 
In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle bestemmingen 

in het bestemmingsplan. De regels worden in onderstaande volgorde opgenomen. De algemene regels 

bestaan uit de volgende artikelen: 

6.4.3.1 Antidubbeltelbepaling  

Met de antidubbeltelregel wordt geregeld dat grond die reeds eerder bij een verleende 

omgevingsvergunning is meegenomen niet nog eens bij de verlening van een nieuwe 

omgevingsvergunning mag worden meegenomen. De antidubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking 

op situaties die plaatsvinden onder het geldende bestemmingsplan. Het is dus niet zo dat gronden die 

zijn meegeteld bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten onder een vorig 

bestemmingsplan, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen onder het nieuwe 

bestemmingsplan ook buiten beschouwing moeten worden gelaten.  

6.4.3.2 Algemene bouwregels 

In dit artikel wordt aangegeven in welke mate de maximum bouwgrenzen van ondergeschikte 

onderdelen van bouwwerken zonder omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 

mogen worden overschreden. Dit kan echter ook plaatsvinden in de betreffende bestemmingen zelf. 

Daarnaast wordt aangegeven wanneer ondergronds bouwen wel en niet in de bouwregels is begrepen.  

6.4.3.3 Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel kunnen eventuele regels worden opgenomen ten aanzien van de algemene bouw- en 

functieaanduidingen en gebiedsaanduidingen die niet toerekenbaar zijn aan één specifieke 

bestemming of juist identiek in verschillende bestemmingen worden toegepast waarbij toepassing 

middels de algemene aanduidingsregels bijdraagt aan uniformiteit van de regels.  

6.4.3.4 Algemene afwijkingsregels  

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarvoor een omgevingsvergunning kan 

worden verleend voor het afwijken van bepaalde regels. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van regels die gelden voor alle bestemmingen in 

het plan, tenzij anders is aangegeven in de bepalingen.  

6.4.4 Overgangs- en slotregels 

In de overgangs- en slotregels zijn de overgangsbepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening 

overgenomen. In de slotregel is aangegeven op welke wijze de planregels van het bestemmingsplan 

kunnen worden aangehaald. 

6.5 Toelichting basisbestemmingen 
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven over de bestemmingsregels die in het plangebied 

voorkomen. 

6.5.1 Groen 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, water, extensieve 

dagrecreatie, fiets- en / of voetpaden, met daaraan ondergeschikt nutsvoorzieningen, verhardingen, 

(waaronder perceelsontsluitingen) en speel- en verblijfsvoorzieningen. 

De groenstrook in het bestemmingsplan heeft een breedte van 10 meter. Hiermee wordt voldoende 

afstand tussen het KC en de naastgelegen woning geborgd.  



6.5.2 Maatschappelijk 
Deze bestemming is bedoeld voor educatieve, medische, sociale, sociaal-culturele en 

levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie - 

met uitzondering van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en 

voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, als ook kindercentra, ondergeschikte 

detailhandel en ondersteunende horeca 

De gebouwen zijn in beginsel uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. In de regels is een maximale 

bebouwingsoppervlakte opgenomen voor het kindcentrum en voor bijgebouwen. 

6.6 Verbeelding 

6.6.1 Algemeen  
Het onderscheid tussen de digitale en de analoge verbeelding van het bestemmingsplan is een nieuw 

element in de RO-standaarden 2008. Per wijze van verbeelding is steeds aangegeven hoe de inhoud 

van een bestemmingsplan moet worden weergegeven.  

De analoge verbeelding van een bestemmingsplan leidt altijd tot een concreet en afgerond product, 

te weten een analoge oftewel papieren kaart. Bij de eisen die worden gesteld aan de digitale 

verbeelding, is dit niet het geval. Dit komt omdat er bij de digitale verbeelding - gebaseerd op een 

geometrische plaatsbepaling van plangebied en bestemmingen niet alleen sprake is van een standaard 

cartografische weergave door middel van kleuren en symbolen, maar ook van dynamiek en interactie 

met de digitale informatie. Aldus wordt de uiteindelijke digitale verbeelding mede bepaald door de 

functionaliteit van de interface/viewer die wordt gebruikt. 

In het Bro wordt de verbeelding niet langer als onderdeel van het bestemmingsplan genoemd. Dit 

komt omdat in de nieuwe wettelijke regelingen wordt uitgegaan van het primaat van digitalisering. 

Wel wordt door het Bro een volledige verbeelding van het bestemmingsplan op papier verplicht 

gesteld. In dat verband blijft de analoge verbeelding van het bestemmingsplan van belang. Overigens 

bepaalt het Bro dat bestemmingen en hun aansluiting op aangrenzend gebied moeten worden 

vastgesteld met gebruikmaking van een duidelijke ondergrond. 

De analoge verbeelding van het bestemmingsplan bevat naast verklaringen met een verhelderende 

functie (bijvoorbeeld topografische gegevens, kadastrale ondergrond, straatnamen en dergelijke) 

alleen normen die juridisch relevant zijn. De normatieve regelingen die op een analoge verbeelding 

van het bestemmingsplan vermeld staan, zijn daarom terug te vinden in de regels.  

Als ondergrond voor de verbeelding van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de Grootschalige 

Basiskaart van Nederland (GBKN) aangevuld met kadastrale gegevens. Daardoor is snel en helder te 

zien waar percelen, bebouwing, wegen, waterlopen etc. zich bevinden. De GBKN geeft de situatie weer 

zoals deze was ten tijde van de vaststelling van het plan.  

Op de verbeelding wordt de plangrens vermeld. Daarnaast worden de grenzen van de bestemmingen 

vermeld. De verschillende bestemmingen worden op de verbeelding in verschillende kleuren 

weergegeven, aangevuld met één of meer letters. Dubbelbestemmingen daarentegen worden 

weergegeven met een arcering.  

Verder zijn, daar waar nodig, bouwvlakken opgenomen. Een bouwvlak betreft het gebied waarbinnen 

(hoofd- en woon)gebouwen gebouwd mogen worden. De begrenzing van een bouwvlak wordt 

aangegeven door middel van een bouwgrens. 



Binnen een bestemmingsvlak of bouwvlak kan met een symbool of arcering een aanduiding op de 

plankaart een aanvullend kenmerk zijn aangegeven. De betekenis daarvan is terug te vinden in de 

planregels. 

Op de verbeelding is een legenda opgenomen met de verklaring van de in het plan voorkomende 

bestemmingen, bouwvlakken, dubbelbestemmingen, lijnen, arceringen en aanduidingen, met de 

daarbij behorende artikelnummers. Dwarsprofielen zijn in een afzonderlijke figuur opgenomen. Op de 

verbeelding is tevens het transfer (of stempel) opgenomen. Hierin is de naam van het 

bestemmingsplan aangegeven, alsmede de status van het plan, met data van de tervisielegging en 

(afhankelijk van de fase in de procedure) het besluit tot vaststelling door de gemeenteraad.  

De ligging van de bebouwingsgrenzen en dergelijke op de verbeelding of plankaart is bepaald aan de 

hand van onder meer:  

- ruimtelijke aspecten zoals gewenste rooilijnen, weg- en bebouwingsprofielen, zichtlijnen et 

cetera;  

- overzichtelijkheid van hoek- en verkeerssituaties;  

- particuliere belangen samenhangend met uitzicht, toegankelijkheid en dergelijke;  

- ligging van kabels en leidingen;  

- ligging van hindercirkels en milieuzoneringen.  

Als in het bestemmingsplan uitwerkings- of wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen, zijn deze met 

een arcering op de kaart aangegeven. Omdat een aantal aanduidingen is opgenomen in de algemene 

regels wordt hier niet altijd naar verwezen in de bestemmingen. Daarom is het essentieel dat het 

bestemmingsplan door middel van de (digitale) verbeelding wordt geraadpleegd. Zodoende worden 

alle van toepassing zijnde regels uit zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 zichtbaar gemaakt.   



7. Economische uitvoerbaarheid 

7.1 Algemeen 
Met onderhavig bouwplan wordt een Kindcentrum mogelijk gemaakt op het betreffende perceel. Het 

plan vloeit voort uit een Samenwerkingsovereenkomst die op 15 juni 2017 is gesloten tussen de 

(toenmalige) gemeente Slochteren, de NAM en de schoolbesturen. 

7.2 Exploitatieplan 
Op grond van artikel 6.12 van de Wro kan de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan ook een 

exploitatieplan vaststellen. Dit is niet noodzakelijk indien:  

• de kosten van de grondexploitatie voor de gronden in het plan op een andere manier zijn 

verzekerd;  

• het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en  

• het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede 

lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

De gronden van het voorliggende bestemmingsplan zijn in eigendom van de gemeente. De gemeente 

coördineert en ontwikkelt zelf de geplande voorzieningen voor het KC. Hiervoor is een krediet 

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.  

Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid in de vorm van een exploitatieplan is dan ook 

niet noodzakelijk. 

7.3 Planschade 
In artikel 6.1 Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders een belanghebbende die als gevolg van 

een bepaling van een bestemmingsplan (of een ander ruimtelijk besluit) schade lijdt, in de vorm van 

inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, op zijn verzoek een 

tegemoetkoming in de schade toekennen. Daarbij geldt dat de schade redelijkerwijs niet voor rekening 

van de aanvrager behoort te blijven en dat een tegemoetkoming op een andere wijze niet is verzekerd. 

Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor rekening van de aanvrager. 

Daarnaast wordt ook een waardevermindering van maximaal 2% ontstaan door een verandering in het 

planologisch regime binnen het normale maatschappelijke risico gerekend. 



8. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1 Vooroverleg 

8.1.1 Vooroverlegpartners 
Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg 

gepleegd met het waterschap, diensten van het rijk en provincie die betrokken zijn bij de ruimtelijke 

ordening en eventueel andere gemeenten. Gelet op de verschillende instanties die belangen hebben 

in het plangebied wordt voorgesteld het aantal vooroverlegpartners uit te breiden. De 

vooroverlegpartners hebben gedurende 6 weken de gelegenheid gehad te reageren op het plan.  

Het plan is in het kader van het vooroverleg beschikbaar gesteld aan de volgende partners: 

• Provincie Groningen  

• Waterschap Hunze en Aa's  

• Veiligheidsregio 

• Enexis B.V.  

• N.V. Waterbedrijf Groningen  

• NAM B.V.  

• N.V. Nederlandse Gasunie  

• Vereniging Dorpsbelangen Kolham 

8.2 Inspraak 

8.2.1 Inspraakprocedure 
De Wro verplicht niet om een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak, niet 

anders dan de procedure op grond van de Awb. Om betrokkenen in een vroeg stadium bij de 

planvorming te betrekken en eventuele onjuistheden er uit te halen en specifieke wensen in te passen 

is er toch voor gekozen om op het voorontwerp bestemmingsplan inspraak toe te passen. Het 

voorontwerp bestemmingsplan heeft dan ook gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

Gedurende de inzagetermijn van het voorontwerp bestemmingsplan zijn tijdig drie inspraakreacties 

en drie vooroverlegreacties ontvangen. Na de periode van terinzagelegging is nog een inspraakreactie 

ontvangen. Daar deze buiten de termijn is ontvangen, is deze niet meegenomen in de afweging.  

De inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Inspraak en overlegreacties, die is 

opgenomen als bijlage van het ontwerp bestemmingsplan. 

Conclusie ten aanzien van de inspraak- en overlegreacties is dat de inhoud van de reacties op een 

aantal punten aanleiding heeft gegeven tot nader onderzoek en het aanvullen en aanpassen van de 

toelichting van het bestemmingsplan. De inspraak- en overlegreacties zijn echter niet zodanig, dat er 

aanleiding bestaat tot inhoudelijke wijzigingen van de Regels van het bestemmingsplan. 

8.3 Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen in het 

gemeentehuis en is daarnaast beschikbaar gesteld op Ruimtelijke Plannen.  

Er zijn 4 zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen zijn samengevat 

en voorzien van commentaar in de Nota zienswijze, commentaar en wijziging behorende bij het 

bestemmingsplan, zie bijlage 7. 

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 



8.4 Overleg omwonenden 
De plannen effect hebben op de omgeving van het plangebied. Een van de aspecten in dit kader betreft 

de aspecten ‘verkeer en parkeren’. Om hier een aanvaardbare oplossing voor te vinden, bestaat de 

mogelijkheid dat de parkeer- en verkeeropgave opgelost kan worden in combinatie met de 

naastgelegen tennisvereniging en het naastgelegen dorpshuis. Daarom heeft uitgebreid overleg 

plaatsgevonden met deze partijen. Daar is onder andere uitgekomen dat een deel van de 

parkeeropgave door middel van dubbelgebruik van bestaande parkeerplaatsen bij het dorpshuis wordt 

opgelost. 

Naast gesprekken met de tennisvereniging en het dorpshuis, is door de gemeente een aantal 

inloopavonden georganiseerd waarbij het voorontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbestemmingsplan zijn gepresenteerd en toegelicht aan belangstellenden. Gedurende deze 

avond hebben belanghebbenden zorgen geuit over verkeer en parkeren, wat mee is genomen bij de 

verdere planvorming rondom de invulling van de locatie. 
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1 Inleiding 

In opdracht van stichting Lefier heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel ten zuiden van Eikenlaan 13 te Kolham. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
transactie van de locatie (verkoop) en de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw).  
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater op 
de desbetreffende locatie. Daarbij is de indicatieve toepasbaarheid van de eventueel vrijkomende grond aanvullend 
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. 
 
In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek is vastgesteld of er nog sprake is van fundatieresten van de 
voormalige bebouwing in de bodem. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
’Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend 
bodemintermediair). De hiervoor genoemde protocollen zijn niet van toepassing op het aanvullend onderzoek ter 
plaatse van de mogelijke fundering. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 
eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft 
het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op NEN 5725:2009. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over 
het voormalige, huidige en toekomstige bodemgebruik van de onderzoekslocatie en haar directe omgeving 
(standaard vooronderzoek). 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen, omdat 
dit gezien de aanleiding en doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 
 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie kan worden gebruikt voor het opstellen van een adequate 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het 
bodemonderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de volgende 
bronnen. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde bronnen 

Bron Contactpersoon 

Bodemloket - 

www.topotijdreis.nl - 

Opdrachtgever  De heer W. de Groot 

Bodemkwaliteitskaart - 

Gemeente Slochteren Mevrouw Trea Hoiting 

Het kadaster - 

 

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie betreft een terrein dat gelegen is ten westen van de tennisbaan en ten zuiden van  
Eikenlaan 13 te Kolham. De locatie is onbebouwd. De locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2  Overzicht locatiegegevens 

Adres Plaats Huidige  
bestemming 

Toekomstige 
bestemming 

Grondverzet verwacht 

Zuidelijk terreindeel  
Eikenlaan 13 

Kolham Wonen met erf en tuin Wonen met tuin Mogelijk 

Kadastrale 
gemeente 

Sectie Nr. Oppervlakte 

onderzoekslocatie 

Gebruik 

onderzoekslocatie 

Eigenaar 

Slochteren K 1518 (deels) 3200 m2 Geen functie/ongebruikt Lefier 

 
Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. 
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2.3 Historische gegevens 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat op het terrein woningen aanwezig zijn geweest. Het is onbekend of er nog 
funderingsresten in de bodem aanwezig zijn.  
 
Uit informatie van www.bodemloket.nl en van de opdrachtgever komt naar voren dat Wiertsema & Partners in 2009 
een verkennend bodemonderzoek heeft uitgevoerd (kenmerk VN-8257, 12 mei 2009). Het onderzoek is voorafgaand 
aan de sloop van de woningen uitgevoerd, met het doel de kwaliteit van de bodem voorafgaand aan de nieuwbouw 
te bepalen. In de boven- en ondergrond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
aangetroffen. Er zijn ook geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is koper licht verhoogd. Visueel zijn 
er geen materialen in/op de bodem aangetroffen die kunnen duiden op een verontreiniging met asbest. Er zijn geen 
belemmeringen voor de beoogde functie ‘wonen met tuin’. 
 
Op basis van luchtfoto’s van de website www.topotijdreis.nl blijkt dat de locatie vanaf circa 1955 bebouwd is. 
Daarvoor werd de locatie agrarisch gebruikt. Tussen 2009 en 2010 is de bebouwing gesloopt, waarna de locatie 
braak kwam te liggen. Op kaarten van de periodes 1909, 1953 en 1962 zijn diverse watergangen te zien die nu niet 
meer aanwezig zijn. Dit betreft een demping evenwijdig aan de perceelgrens aan de zuidzijde, alsmede een demping 
evenwijdig aan de noordgrens van het kadastrale perceel. De demping aan de noordzijde valt niet binnen de 
onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Gemeente Slochteren heeft aangegeven dat er geen aanvullende gegevens over de onderzoekslocatie bekend zijn. 
 
Er hebben, voor zover bekend is, geen calamiteiten dan wel activiteiten plaatsgevonden die de bodemkwaliteit 
(nadelig) kunnen beïnvloeden. 
 

2.4 Regionale bodemkwaliteit 

In maart 2013 is de regionale bodemkwaliteitskaart voor diverse gemeenten binnen provincie Groningen vastgesteld 
(Oranjewoud, projectnummer 245808). Op deze kaart is de landbodem van de gemeenten ingedeeld in zones met 
een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit.  
 
Op basis van de ontgravingskaarten van de boven- en de ondergrond voldoet de verwachte kwaliteit van de grond 
op het noordelijke deel aan klasse ‘altijd toepasbaar’. Op het zuidelijke deel (grens van de kwaliteitszones loopt over 
de onderzoekslocatie) voldoet de bovengrond aan klasse wonen en de ondergrond aan klasse ‘altijd toepasbaar’. 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de informatie die tijdens het vooronderzoek verkregen is, kan een verontreiniging ter plaatse van de 
demping van de sloot niet worden uitgesloten. De slootdemping wordt, als deze met bodemvreemd materiaal gedempt 
is, als verdacht aangemerkt ten aanzien van de aanwezigheid van een verontreiniging.  
 
Voor het overige terreindeel zijn geen verontreinigingen te verwachten; deze locatie wordt als onverdacht aangemerkt.  
 
Ter plaatse van de voormalige woningen kunnen funderingsresten in de bodem achtergebleven zijn.  
  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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3 Opzet en uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte, niet-lijnvormige 
locatie (ONV-NL), zoals vermeld is in NEN 5740:2009/A1:2016. 
 
Ter plaatse van de demping is het onderzoek gebaseerd op de strategie VED-HE, volgens NEN 5740. 
 
Aanvullend zijn sleuven gegraven voor een visuele inspectie op de aanwezigheid van eventuele funderingsresten in 
de bodem. 
 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 

Op 6 september 2017 zijn de boringen verricht en is de peilbuis geplaatst ten behoeve van het verkennend 
bodemonderzoek door een voor protocol 2001 gekwalificeerde veldmedewerker van MUG Ingenieursbureau (de 
heer J. Dikkema). Op 15 september 2017 is het grondwater bemonsterd door een voor protocol 2002 
gekwalificeerde veldmedewerker van MUG Ingenieursbureau (eveneens de heer J. Dikkema).  
 
Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de analyses is weergegeven in tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1  Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Boringen  (diepte) Peilbuis 

(filterdiepte) 

Analyses grond Analyses grondwater 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (ONV-NL), circa 3200 m2 

-  04 t/m 13(1,0 m-mv)  

-  02 en 03 (2,0 m-mv)  

-  01 (3,0 m-mv) 

01 (2,0-3,0 m-mv) 2 x standaardpakket bovengrond 

1 x standaardpakket ondergrond 

1 x standaardpakket 

grondwater 

Demping (gebaseerd op VED-HE)  

-  sleuf SL01 (2,0 m-mv)  - - - 

Visueel onderzoek voormalige bebouwing 

-  sleuven SL01 t/m SL03 (2,0 m-mv) - - - 

standaardpakket grond:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 

standaardpakket grondwater: zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen 

 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een KLIC-melding verricht ter bepaling van de ligging van kabels en 
leidingen op de onderzoekslocatie. De sleuven zijn uitgevoerd met behulp van een minikraan. 
 
De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. Afhankelijk 
van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen. 
 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.  
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De globale bodemopbouw van de locatie is afgeleid uit de uitgevoerde boringen en is weergegeven in de volgende 
tabel. 
 
Tabel 3.2  Globale bodemopbouw van de locatie 

 Diepte (m-mv)   Omschrijving 

0,0-0,7 Zwak siltig, matig humeus zand, donkerzwartbruin 

0,7-3,0 Zwak siltig zand, geel- en grijsbruin 

 
Ter plaatse van de mogelijke slootdemping aan de zuidzijde van de locatie zijn visueel geen waarnemingen gedaan 
die kunnen duiden op een verontreiniging van de bodem als gevolg van dempingsmateriaal.  
 
Ter plaatse van de voormalige bebouwing, waar in totaal drie sleuven zijn uitgevoerd, is vastgesteld dat er geen 
sprake is van funderingsresten in de bodem.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de bodem 
ter plaatse van de boringen op het overige terreindeel en in de bodem ter plaatse van de demping zijn visueel geen 
bijzonderheden aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.4 Veldmetingen grondwater 

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) zijn tijdens 
de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in de 
volgende tabel. 
 
Tabel 3.3  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m-mv) Datum Grondwaterstand  

(m-mv) 

pH (-) Ec (uS/cm) Troebelheid (NTU) 

01 2,00 - 3,00 15-09-2017 0,95 6,4 470 75,8 

 
De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van de waarden die van nature worden gemeten. 
Wel is de gemeten NTU-waarde verhoogd. Deze NTU-waarde heeft een signalerende functie (mate van troebelheid). 
In troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge concentraties in het grondwater worden gemeten. Er is geen 
normatieve grens voor de NTU vastgesteld. De gemeten waarde heeft in het onderhavige geval wel aanleiding 
gegeven om extra controlestappen uit te voeren.  
 
Hieruit blijkt dat de monsterneming van het grondwater conform NEN 5744 en bij een constante EC is uitgevoerd. 
Verder zijn er geen noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater gemeten. De hoge NTU-waarde heeft 
geen negatieve invloed op de kwaliteit van het onderhavige onderzoek. Herbemonstering van het grondwater is niet 
noodzakelijk. De gemeten concentraties in het grondwater geven een juist beeld. 
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4 Resultaten 

De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn 
uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te 
Amsterdam.  
 

4.1 Toetswijze en terminologie 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m3 
bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, 
dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze rapportage 
tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden 
ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald 
door de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum 
en organisch stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de  
Regeling bodemkwaliteit. 
 

4.2 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 

De tabellen op de volgende pagina geven een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. De indicatieve toetsing aan de 
Regeling bodemkwaliteit (generieke kader) is ook weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen 
en in bijlage 6 de getoetste analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden.  
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Tabel 4.1  Getoetste analyseresultaten grondmonsters 

Analyse- 

monster 

Boringen 

(m-mv) 

Waarneming Analyse > AW (+index) > I (+index) Indicatieve toetsing  

Besluit bodemkwaliteit 

Verkennend onderzoek 

M01 01 (0,01 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

- NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

M02 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 

- NEN-gr Kwik [Hg] (-) - Altijd toepasbaar 

M03 01 (1,00 - 1,50) 
02 (1,50 - 2,00) 
03 (1,00 - 1,50) 

- NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

NEN-gr:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 

> AW:  meer dan achtergrondwaarde 

> I:  meer dan interventiewaarde 

Index :  (GSSD - AW)/(I - AW) 

(Index > 0,0):  gehalte boven achtergrondwaarde 

(Index > 0,5):  gehalte boven voormalige tussenwaarde 

(Index > 1,0):  gehalte boven interventiewaarde 

 
In de zintuiglijk schone bovengrond is plaatselijk een lichte verhoging met kwik gemeten. Verder zijn in de boven- en 
ondergrond geen verhogingen gemeten. De grond voldoet indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit aan 
klasse ‘altijd toepasbaar’. 
 
Tabel 4.2  Analyseresultaten grondwatermonster 

Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv) 

Analyse > S  > I  

01 2,00 - 3,00 NEN-gw Barium [Ba] (0,02) - 

NEN-gw:  zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten,  

 gechloreerde koolwaterstoffen 

> S:  meer dan streefwaarde 

> I:  meer dan interventiewaarde 

 
In het grondwater uit peilbuis 01 is barium licht verhoogd. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van stichting Lefier heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel ten zuiden van Eikenlaan 13 te Kolham. 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek werd gevormd door de voorgenomen 
transactie van de locatie (verkoop) en de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw).  
 
Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 
op de desbetreffende locatie. Daarbij is de indicatieve toepasbaarheid van de eventueel vrijkomende grond 
aanvullend getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. 
 
In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek is vastgesteld of er sprake is van fundatieresten van de 
voormalige bebouwing in de bodem. 
 
Resultaten 
De gestelde hypothese dat de locatie als ‘onverdacht’ mag worden aangemerkt, dient formeel te worden 
verworpen. Plaatselijk is een lichte verhoging aan kwik in de bovengrond aangetoond. Verder zijn er geen 
verhogingen in de boven- en ondergrond gemeten. Er zijn ook geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen. 
Zowel op het maaiveld als in de bodem zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Indicatief 
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet zowel de boven- als ondergrond aan klasse ‘altijd toepasbaar’. In 
het grondwater is de concentratie aan barium licht verhoogd.  
 
Ter plaatse van de voormalige slootdemping zijn visueel geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 
verontreiniging van de bodem als gevolg van dempingsmateriaal. 
 
Ter plaatse van de voormalige bebouwing zijn sleuven uitgevoerd, om vast te stellen of er mogelijk nog sprake is van 
fundatie in de bodem. Er zijn geen fundatieresten waargenomen.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
De gemeten licht verhoogde gehalten in de bovengrond en in het grondwater geven geen aanleiding tot het 
uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De resultaten vormen geen belemmering voor de 
voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw). De bodem ter plaatse is geschikt voor de functie 
‘wonen met tuin’. 
 
Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan 
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden. Gemeente Slochteren is in het bezit van een 
bodemkwaliteitskaart. Hiermee is in sommige gevallen hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende 
(zintuiglijke) afwijkingen.  
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Bijlage 2 Overzicht onderzoekslocatie 
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hypotheken en beslagen
 
Betreft: SLOCHTEREN  K  1518 18-9-2017
 Eikenlaan 13  9615 AP KOLHAM 15:57:37
Uw referentie: 51191717 JDO
Toestandsdatum: 15-9-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: SLOCHTEREN K 1518
 Grootte: 35 a 43 ca
 Coördinaten: 245790-578202
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Eikenlaan  13   
 9615 AP  KOLHAM
 Ontstaan op: 14-6-2012
 
 Ontstaan uit: SLOCHTEREN K 1057
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75240     d.d. 24-8-2012 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting Lefier
 Gedempte Zuiderdiep  22   
 9711 HG  GRONINGEN
 Postadres: Postbus: 7104
 9701 JC  GRONINGEN
 Zetel: HOOGEZAND-SAPPEMEER
 KvK-nummer: 02028826 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  1536/126  reeks GRONINGEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
SLOCHTEREN  K  1518

 Recht ontleend aan: HYP4  67543/132      d.d. 1-1-2016 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
SLOCHTEREN  K  1518

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  71495/116      d.d. 14-9-2017 
 HYP4  56064/122      d.d. 5-1-2009 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=STR02&sectie=K&perceelnummer=1518&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=STR02&sectie=K&perceelnummer=1057&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=47045173&subjectnummer=4100053170&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Lefier&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GN
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=02028826
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=1536&nummer=126&reeks=GNG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67543&nummer=132&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=71495&nummer=116&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56064&nummer=122&z=HYPERLINK STUK


 

  

Bijlage 4 Boorprofielen 



Projectcode: 51191717

Projectnaam: Eikenlaan 13 te Kolham

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 1 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X: 245791,67

Y: 578194,70

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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gras241

Edelmanboor, gras

240

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor191

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, donker geelbruin, 
Edelmanboor

141

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

41

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-59

Boring: 02

X: 245791,00

Y: 578172,63

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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gras111

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

11

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-89

Boring: 03

X: 245794,40

Y: 578219,41

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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gras178

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

128

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, donker geelbruin, 
Edelmanboor

78

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-22

Boring: 04

X: 245775,15

Y: 578190,17

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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50

1

gras36

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

-14



Projectcode: 51191717

Projectnaam: Eikenlaan 13 te Kolham

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 2 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

X: 245775,30

Y: 578174,04

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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gras100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

X: 245804,18

Y: 578174,58

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema

0

50

1

gras147

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

97

Boring: 07

X: 245804,70

Y: 578190,30

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema

0

50

1

gras39

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

-11

Boring: 08

X: 245790,77

Y: 578182,40

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema

0

50

1

gras87

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

37



Projectcode: 51191717

Projectnaam: Eikenlaan 13 te Kolham

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 3 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

X: 245775,74

Y: 578200,80

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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50

1

gras82

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

32

Boring: 10

X: 245776,65

Y: 578218,22

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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1

gras336

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

286

Boring: 11

X: 245809,52

Y: 578217,14

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema
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50

1

gras-10

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

-61

Boring: 12

X: 245806,06

Y: 578197,55

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema

0

50

1

gras77

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

27



Projectcode: 51191717

Projectnaam: Eikenlaan 13 te Kolham

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 4 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

X: 245792,91

Y: 578207,91

Datum: 06-09-2017

Boormeester: Jelle Dikkema

0

50

1

gras91

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

41

Boring: SL01

Datum: 06-09-2017
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0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Graafmachine

-110

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Graafmachine

-200

Boring: SL02

Datum: 06-09-2017

0

50

100

150

200

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Graafmachine

-100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Graafmachine

-200

Boring: SL03

Datum: 06-09-2017
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Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Graafmachine

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Graafmachine

-200



Projectcode: 51191717

Projectnaam: Eikenlaan 13 te Kolham

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 5 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: SL04

Datum: 06-09-2017
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Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartbruin, Graafmachine

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Graafmachine

-200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

  

Bijlage 5 Analysecertificaten 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw J. Dortland
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Ons kenmerk : Project 698968
Validatieref. : 698968_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MSDR-RWAK-MOJT-SDHF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 september 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,6 83,9 84,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,5 5,0 < 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 6,1 9,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 30 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,4 13 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 23 34 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 36 55 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 42 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,13 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,08 0,28 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,06 0,18 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,10 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,08 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,42 1,2 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 698968
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5496329 = M01 01 (1-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
5496330 = M02 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
5496331 = M03 01 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017
Ontvangstdatum opdracht : 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017
Startdatum : 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017
Monstercode : 5496329 5496330 5496331
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 698968
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5496329
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Uw referentie : M01 01 (1-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 42 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5496330
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Uw referentie : M02 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5496331
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Uw referentie : M03 01 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5496329 M01 01 (1-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 01 0.01-0.5 2507483AA
02 0-0.5 2507453AA
03 0-0.5 2507434AA
05 0-0.5 2507488AA
06 0-0.5 2507438AA

5496330 M02 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 07 0-0.5 2507480AA
08 0-0.5 2507481AA
10 0-0.5 2507476AA
12 0-0.5 2507428AA
13 0-0.5 2507008AA

5496331 M03 01 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150) 01 1-1.5 2507435AA
02 1.5-2 2507487AA
03 1-1.5 2507449AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 698968
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSDR-RWAK-MOJT-SDHF Ref.: 698968_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
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Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.
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MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw J. Dortland
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Ons kenmerk : Project 701893
Validatieref. : 701893_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UQRU-CNJE-ZEOE-LUFG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 september 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 60
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 8,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,3
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 60

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 701893
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5503220 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/09/2017
Ontvangstdatum opdracht : 15/09/2017
Startdatum : 15/09/2017
Monstercode : 5503220
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UQRU-CNJE-ZEOE-LUFG Ref.: 701893_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2
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Project code : 701893
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UQRU-CNJE-ZEOE-LUFG Ref.: 701893_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5503220
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UQRU-CNJE-ZEOE-LUFG Ref.: 701893_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5503220 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0285411YA
01 2-3 0181914MM

Bijlage 1 van 2
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Project code : 701893
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UQRU-CNJE-ZEOE-LUFG Ref.: 701893_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2
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Project code : 701893
Project omschrijving : 51191717-Eikenlaan 13 te Kolham
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bijlage 6 Getoetste analyseresultaten 



Toetsdatum: 12 september 2017 14:54BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

698968Certificaten

51191717-Eikenlaan 13 te KolhamProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M01 01 (1-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)Monsteromschrijving

5496329Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.5% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.684.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 48< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-179.4mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3423mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-7636mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-9342mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-0.420.42mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-0.0120.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5496329:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M02 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)Monsteromschrijving

5496330Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.0% (m/m ds)Organische stof

256.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.983.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@7730mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2213mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.160.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-4734mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-10055mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 49< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-0.0100.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5496330:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M03 01 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150)Monsteromschrijving

5496331Monsterreferentie
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Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

259.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.484.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 28< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.0< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 5.7< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 5< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 24< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5496331:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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Toetsdatum: 12 september 2017 14:53BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

698968Certificaten

51191717-Eikenlaan 13 te KolhamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M01 01 (1-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)Monsteromschrijving

5496329Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.5% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.684.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 48< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-179.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3423mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7636mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-9342mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.420.42mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-0.0120.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M02 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)Monsteromschrijving

5496330Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.0% (m/m ds)Organische stof

256.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.983.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@7730mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2213mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW0.160.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4734mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-10055mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 49< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-0.0100.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M03 01 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150)Monsteromschrijving

5496331Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

259.7% (m/m ds)Lutum
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Droogrest

@84.484.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 28< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.0< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.7< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 5< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 24< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 21 september 2017 15:46BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

701893Certificaten

51191717-Eikenlaan 13 te KolhamProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1 01 (200-300)Monsteromschrijving

5503220Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.2 S60µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-8.3µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.3µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-60µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5503220:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Bijlage 2. Advies externe veiligheid 
 

  



 

 

Advies externe veiligheid 

Extern Advies 

 

Bevoegd gezag : Gemeente Midden-Groningen Datum : 27-11-2018 

Kenmerk VTH/DMS :  LOS-nummer : Z2018-00011645 

Aan : Dhr. B. de Boer 

Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : Alfred Drenth 

 

Onderwerp / Locatie : Externe veiligheidstoets kindcentrum Kolham 

 

1 Inleiding 
De gemeente Midden-Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor de realisatie 

van kindcentrum Kolham de situatie voor het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken. Het 

kindcentrum bestaat uit een openbare basisschool met kinderopvang.  

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 1: Plangebied kindcentrum Kolham 

1.2 Leeswijzer 

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

worden onder andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de 

verantwoordingsplicht toegelicht. Hoofdstuk drie bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de 

relevante risicobronnen en risicoberekeningen 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 
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centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 

samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder 

uitgewerkt. 

 

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. 

 

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 ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een 

grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 

 

 

Figuur 2: weergave PR en groepsrisico 

 

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. 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.  
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Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

 

De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het 

advies van de Veiligheidsregio Groningen is ingewonnen. 

3 Beleid 

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. Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. 

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 PR-max 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. 
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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 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 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 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. Tevens 

geldt een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter aan weerszijde van de leiding die vrij moet blijven 

van bebouwing. 

4 Ruimtelijke inventarisatie en risicoberekeningen 

4.1 Kindcentrum Kolham 

De gemeente Midden-Groningen is voornemens om op de locatie welke in figuur 1 is weergegeven 

nabij de Eikenlaan te Kolham een nieuw kindcentrum te realiseren. Het voornemen is om in het 

kindcentrum een basisschool en kinderopvang te realiseren. 

Het kindcentrum is in het kader van artikel 1 lid l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen aan te 

merken als een kwetsbaar object. Door de gemeente Midden-Groningen is aangegeven dat de 

capaciteit van het kindcentrum circa 125 kinderen zal bedragen. In dit onderzoek is uitgegaan van 175 

personen (leerlingen en leraren) in het kindcentrum Kolham.  
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4.2 Risicovolle inrichtingen 

Buiten het plangebied is een risicovolle inrichting gelegen waarvan het invloedsgebied is gelegen over 

het kindcentrum Kolham. Deze risicovolle inrichting wordt hierna nader beoordeeld. 

 

Soort Risicobron  Wet -en regelgeving 

Inrichting Koopman Warehousing B.V. Bevi 

Tabel 1: relevante risicobron risicovolle inrichting 

4.2.1 Koopman Warehousing B.V. 

Buiten het plangebied bevindt zich aan de Industrieweg 4 te Hoogezand Koopman Warehousing B.V. 

Koopman is een BRZO-inrichting en valt onder het Bevi. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), 

welke met het rekenprogramma Safeti-nl is uitgevoerd is de PR 10-6 bepaald op circa 35 meter en 

ingevoerd in de Risicokaart Nederland en het invloedsgebied van Koopman bepaald op 3350 meter. Bij 

de bepaling van het groepsrisico van Koopman zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren gekomen, 

welke is gelegen onder de oriënterende waarde, zie onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 5: FN-curve Koopman Warehousing B.V. 

 

Het realiseren van het kindcentrum Kolham wordt gerealiseerd op circa 2000 meter afstand van 

Koopman. De PR 10-6 contour reikt niet tot het plangebied. Het invloedsgebied van Koopman is 

gelegen over het plangebied.  

 

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (artikel 5.12, lid 4) maakt de beleidsmatige keuze het 

gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op 1,5 km. Vooruitlopend op het van kracht worden van het BKL 

sluiten wij aan bij deze afkapgrens. Koopman Warehousing B.V. is voor ons daarmee geen relevante 

risicobron voor dit plangebied. 
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4.3 Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich een risicovolle transportroute welke relevant is voor 

externe veiligheid. 

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport Spoorlijn Groningen - Duitse grens 

route 250, Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl. 

Basisnet 

Tabel 2: Risicobronnen 

4.3.1 Plaatsgebonden risico transport 

Voor de spoorlijn Groningen - Duitse grens route 250, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is het 

risico berekend. Voor de vervoerscijfers is gebruik gemaakt van de aantallen genoemd in het Basisnet.  

 

De spoorlijn kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het spoortraject tot het plangebied is circa 2400 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 3transport 

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. 

 

De spoorlijn is gelegen op een afstand van circa 2400 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied reikt tot niet tot het plangebied en hierdoor is dit aspect niet relevant. 

4.3.2.2 Veiligheidszone 3transport 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is opgenomen dat voor de spoorlijn Groningen 

- Duitse grens route 250, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. een veiligheidszone 3 transport geldt. 

Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. In de Omgevingsverordening is opgenomen dat 

binnen deze 30 meter zone (gemeten vanaf de rand van de infrastructuur) geen objecten voor het 

verblijf van verminderd zelfredzame mensen mogen worden opgericht of gebruikt. 

 

De spoorlijn is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 2400 meter afstand van het 

plangebied. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 

transport van het spoor vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

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.  
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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 Groningen - Duitse grens weergegeven: 

 

Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Spoorlijn Groningen - 

Duitse grens route 250, 

Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl.  

B3 4000 circa 2400 

Tabel 3: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat het plangebied buiten de 200 meter zone, waarbinnen de 

verantwoording van het groepsrisico moet worden opgesteld, en binnen het invloedsgebied van de 

spoorlijn Groningen - Duitse grens is gelegen. Gelet hierop kan worden volstaan met een beperkte 

verantwoording van het groepsrisico. 

4.4 Risicovolle transportleiding 

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

werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie / 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. 
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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 

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 Groningen - Duitse grens is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 2400 

meter afstand. Het invloedsgebied van de transportroute is gelegen over het plangebied.  

 

Gezien bovenstaande artikelen 7 en 8 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes kan worden 

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

5.2 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid zal de gemeente Midden-Groningen de Veiligheidsregio Groningen 

verzoeken om advies uit te brengen op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  

6 Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 

het kindcentrum Kolham. 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 transportleidingen gelegen waarvan 

het invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

 De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van Koopman Warehousing B.V. reikt niet tot het 

plangebied; 

 De effectafstand 1% letaliteit van Koopman Warehousing B.V. bedraagt 3350 meter en ligt over het 

plangebied; 

 De spoorlijn Groningen - Duitse grens kent ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet 

een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De spoorlijn is gelegen op een afstand van 
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2400 meter afstand van het plangebied. De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het 

plangebied. Hiermee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico; 

 De spoorlijn is gelegen op een afstand van 2400 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied reikt niet tot in het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

 De spoorlijn Groningen - Duitse grens heeft een invloedsgebied van 4000 meter en ligt over het 

plangebied. 

 

Groepsrisico 

 Gezien de afstand van het plangebied tot Koopman Warehousing B.V. en de spoorlijn Groningen - 

Duitse grens zal het groepsrisico niet of nauwelijks worden beïnvloed en kunnen 

risicoberekeningen van het groepsrisico achterwege blijven. 

 

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. 

 

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

om het bestemmingsplan kindcentrum Kolham vast te stellen. Het restrisico is in dit kader 

aanvaardbaar. 



Bijlage 3a. Watertoets 
  



datum 18-1-2019
dossiercode    20190118-33-19629

Samenvatting watertoets (Normale procedure)

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Op basis van deze toets kunt u de Normale procedure
volgen. Dit houdt in dat voor dit plan maatwerkadvies gemaakt moet worden door het waterschap. De normale behandelingstijd is 6 weken.

Plan gegevens

Naam plan: IKC Kolham

Omschrijving van het plan:
Op een braakliggend terrein wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd. Een gebouw geschikt voor basisonderwijs en
kinderopvang.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:
Naam: Thom Melenhorst
Organisatie: Bureau voor Planvorming & Advies
Postadres: Korenbloemstraat 30
PC/plaats: 8012 xs Zwolle
Telefoon: 06-24763465
Fax:
E-mail:  Thom@bureaupena.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Midden-Groningen
Contactpersoon B. de Boer
Telefoon:  0598-425745
E-mail: berend.deboer@midden-groningen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingevoerde plan gegevens

Heeft u een kaartlaag geraakt? nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Midden-Groningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toetsvragen:

1) 1) Betreft het plan een m.e.r., structuurvisie, bestemmingsplan buitengebied, een conserverend bestemmingsplan stedelijk gebied of gaat
het om een wijziging van de bestemming of functie, zonder fysieke aanpassing van het bestaande plan?
Antwoord: nee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vervolgvragen:

2) Neemt in het plan het totale verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2 in het landelijk gebied of met 150
m2 in het stedelijk gebied?
Antwoord: ja

3) Omvat het plan een afkoppeling van bestaand verhard oppervlak waarvan het hemelwater op een ander oppervlaktewater wordt geloosd
dan waar voorheen de overstort van het gemengde stelsel op loosde?
Antwoord: nee

4) Wordt het afvalwater op een ander of nieuw overnamepunt aangeboden?
Antwoord: nee

5) Wil men voor het plan het waterpeil wijzigen?
Antwoord: nee

6) Omvat het plan een renovatie van rijkswegen en/of provinciale wegen?
Antwoord: nee

7) Worden in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht?
Antwoord: nee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullende vragen:

8) Is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. Met hoeveel m2 neemt de verharding toe? Betreft het een toename in het
landelijk of in het stedelijk gebied?
Antwoord: circa 2000

9) Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden - bergen -
afvoeren?
Antwoord: Er wordt in principe geloosd op het gescheiden stelsel dan wel op een oppervlaktewaterlichaam.

10) Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

- via een gemengd stelsel:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar hemelwaterriool: ja
- het afvalwater wordt aangesloten op een IBA:
- het afvalwater wordt afgevoerd via een drukriolering:

11) Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Licht toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang
en duur is van deze onttrekking?
Antwoord: nee

12) Worden er materialen gebruikt die het afstromende hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen
milieuvriendelijke alternatieven toegepast?
Antwoord: nee

13) Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden
getroffen om vervuiling van het hemelwater te voorkomen en/of te beperken?
Antwoord: nee

14) Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de chemisch of ecologische oppervlaktewaterkwaliteit? Zo
ja, welke?
Antwoord: nee



15) Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden,
zuiveren'?
Antwoord: gescheide rioleringsstelsel

16) Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem?
- graven of verleggen van watergangen:
- dempen watergang:
- aanbrengen dam:
- kabels en leidingen in en langs watergangen:
- werken/activiteiten in of nabij waterkeringen:
- aanbrengen beschoeiing of damwand:
- aanbrengen vlonders/steigers:
- aanbrengen brug:
- beplanting langs watergang:
- inrichten natuurvriendelijke oevers:
- wijzigen waterpeil:

www.dewatertoets.nl



Bijlage 3b. Wateradvies 
  



 

watertoets 18 januari 2019            dossiercode 20190118-33-19629 

waterschap 4 februari 2019            kenmerk IN19- Z16287 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan IKC Kolham door gebruik 
te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de 
vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets is doorlopen. Dit 
houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies heeft gemaakt. De 
basis hiervoor is de voorlopige uitgangspuntennotitie die u eerder ontvangen heeft. 
Aanvullend advies  op de door u eerder ontvangen voorlopige uitgangspuntennotitie, zijn in 
de tekst opgenomen in tekstvakken. 

PLAN: IKC Kolham 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Op een braakliggend terrein wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd. Een 
gebouw geschikt voor basisonderwijs en kinderopvang. 

Oppervlakte plangebied: 2428 m2  
 
Toename verharding in plangebied: circa 2000 m2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

Thom Melenhorst 
Bureau voor Planvorming & Advies 
Korenbloemstraat 30 
8012 XS Zwolle 
06-24763465 
Thom@bureaupena.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Gemeente Midden-Groningen: 

B. de Boer 
0598-425745 
berend.deboer@midden-groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterschap Hunze en Aa's 

Harriët Bosman 
Beleidsmedewerker Planvorming 

T (0598) 69 3226  

 h.bosman@hunzeenaas.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

mailto:h.bosman@hunzeenaas.nl


Geachte Thom Melenhorst, 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. 
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere 
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor 
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op 
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij 
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- 
gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn 
ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn. 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen 
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en 
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat 
het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de 
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 
waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen 
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, 
peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & 
ecologie en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 
afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied 
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen 
worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven 
advies wordt wel verwezen naar de regel stellende instrumenten zoals, de Keur van het 
waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, 
peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Watersysteem: 
 

 
Figuur 1: Oppervlaktewatersysteem 

Het perceel ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -1,45 m NAP en een 
winterpeil van -1,75 m NAP. Ten noordoosten van het plangebied ligt een schouwsloot, 
welke in noordelijke richting afstroomt op een hoofdwatergang (zie figuur 1). 

Het gebied heeft een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 1,50m en 1,0 m 
minus maaiveld. Het grote verschil hiertussen is te verklaren door het relatief grote 
hoogteverschil (zie figuur 2) tussen het westen en oosten van het plangebied 
(ongeveer 0,3 m verschil op een afstand van 44 m); het hogere deel heeft een lagere 
gemiddeld hoogste grondwaterstand dan het lagere deel. Dit is te zien in figuur 2.   

 



 
Figuur 2: Hoogtekaart 

 
Figuur 3: Gemiddeld hoogste Grondwaterstand 



Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet 
nu, maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn 
dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit 
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en 
geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal 
Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, 
die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De 
normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het 
maaiveld overschrijdt. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 
akkerbouw 1 procent 1/25 
hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 
glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 
bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het 
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is 
afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een 
situatie T is 10 (inclusief 17 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt 
een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 
17 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het 
stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm 
(namelijk de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd 
gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van 
water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard 
oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet 
waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen 
neemt om de versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de 
uitbreiding van het verhard oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende 
compenserende maatregelen nemen. 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard 
oppervlak te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze 
methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de 



afvoernorm bij maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende 
klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra 
waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur 
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane 
gebiedsafvoer wordt overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies 
van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra 
berging. 

 
 

 

Bij het indienen van het plan is aangegeven dat de verharding met circa 2000m2 toe zal 
nemen. Afgaande op deze verhardingstoename en op de specifieke gebiedsafvoer van 
1,56 l/s/ha, zal hiervoor 157 m3 compenserende waterberging moeten worden 
gerealiseerd. Dit zou kunnen worden gedaan door de bovengenoemde schouwsloot te 
verlengen, of door een nieuw oppervlaktewaterlichaam te maken die afvoert naar deze 
schouwsloot. Na het tijdelijk bergen van het afstromende regenwater mag het vervolgens 
weer afgevoerd worden met een capaciteit van 1,56 l/sec/ha. 

Afgaande op de kwel en infiltratiekaart is in het gebied sprake van lichte infiltratieflux 
(van ongeveer 0,5 mm/dag). De ondergrond van het plangebied is een podzolgrond, dus 
bestaat uit zand. Vanwege de infiltratieflux in het plangebied, de relatief goed 
infiltrerende ondergrond en de overwegend diepe gemiddeld hoogste grondwaterstand, 
zou binnen dit plan aan bodeminfiltratie kunnen worden gedacht om de compenserende 
waterberging te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn open straatverharding met 
bergingskratten, grindkoffers, of wadi`s. Het toepassen van een groen dak of waterdak 
zou ook toegepast kunnen worden. Omdat dit plan een kindcentrum betreft, zou een 
waterplein ook een geschikte maatregel kunnen zijn om compenserende waterberging te 
realiseren.  

Om te bepalen of infiltratiemaatregelen daadwerkelijk geschikt zijn voor deze plek, is 
aanvullend (bodem) onderzoek nodig. Met name lokale slecht doorlatende lagen kunnen 
het toepassen van zulke maatregelen bemoeilijken. 

Bij de inrichting van het terrein en het ontwerpen van de compenserende 
bergingsmaatregelen dient rekening te worden gehouden met het hoogteverschil in het 
plangebied. Bergingsmaatregelen zullen het effectiefst zijn als deze op de laagst gelegen 
delen worden genomen. Als bergingsmaatregelen op het hoger gelegen deel worden 
genomen, dient gewaarborgd te zijn dat ook het overtollige hemelwater van het lager 
gelegen verharde deel hierop afstroomt. Dit voorkomt het afstromen van hemelwater 
naar omringende lager gelegen percelen, wat kan resulteren in wateroverlast. 

 



Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met 
meer dan 1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja 
geantwoord. 
Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm 
ligt van de keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  

 
Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. 
Met hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het 
stedelijk gebied? is geantwoord: circa 2000 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet 
module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk 
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te 
houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water 
behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume 
afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en 
de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde 
afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 
voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door 
het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens 
de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling 
van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve 
maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect 

http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22http:/www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Keur.aspx%22%22%22
http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22http:/www.omgevingsloket.nl/%22%22%22
http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22https:/meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx%22%22%22
http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22https:/www.aimonline.nl/%22%22%22
http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22https:/www.aimonline.nl/%22%22%22


opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de 
zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor 
burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te 
voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te 
voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans 
krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in 
stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de 
gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam 
Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 
 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 
 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 
 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie 

te beperken of te voorkomen; 
 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 

Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het 
middelenverbod raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing 
van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het 
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke functies heeft de 
voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 

http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22http:/www.schoon-water.nl/2014/09/03/middelenverbod/%22%22%22


 met de functie drinkwater; 
 met de functie natuur(waarde); 
 met de functie viswater; 
 in een ecologisch gevoelig gebied; 
 met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige 
Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd 
als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het 
openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of 
een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de 
bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 
dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd 
moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd 
hemelwater dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater 
(=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een 
meldingsplicht bij het waterschap. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze 
wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: Er wordt 
in principe geloosd op het gescheiden stelsel dan wel op een oppervlaktewaterlichaam. 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke 
alternatieven toegepast? is geantwoord: nee 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van 
hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is 
geantwoord: 

 via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar hemelwaterriool: 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen 
niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 
(overheid of particulier). 
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen 
om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke 
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het 
waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn 
het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag 
niet geloosd worden op vuilwaterriolering). 
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat 
vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen 
worden in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden 
is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in 
nadelige gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het 
oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan 
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op 
veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet 
verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude 
bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte 
snel en drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude 
bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 
grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed 
worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk 
inrichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te 

Het gescheiden afvoeren van hemelwater helpt capaciteitsproblemen van het 
vuilwaterriool te gen te gaan, maar vertraagt de afvoer van hemelwater niet.  Om 
wateroverlast overlast te voorkomen blijft het dus nodig dat het overtollige hemelwater 
vertraagd ten afvoer wordt gebracht via compenserende waterberging. 

 



stellen wat de huidige en gewenste grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een 
nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de 
volgende ontwateringsadviezen. 

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 
 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 
 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 
 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand 

mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste 
grondwaterstanden blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m 

onder as van de weg; 
 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 
 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het 
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op 
de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in 
peilen, waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet 
gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als 
ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of 
een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature 
geschikte locaties of aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en 
woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd 
worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht 
toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. 
is geantwoord: nee 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste 
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het 
gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen 
worden vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, 
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor 
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de 
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het 
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het 
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil 
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een 
droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een 
norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil 
toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar 
(inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de 
toelaatbare peilstijging is in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een 
lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Thema inrichting watersysteem 

 
 
Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's 
streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en 
afvoer van water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal 
in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening 
van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten 
en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen 
en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22http:/www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html%22%22%22


De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van 
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening 
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: gescheiden 
rioleringsstelsel 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is niets 
aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 
 dempen watergang: 
 aanbrengen dam: 
 kabels en leidingen in en langs watergangen: 
 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 
 aanbrengen beschoeiing of damwand: 
 aanbrengen vlonders/steigers: 
 aanbrengen brug: 
 beplanting langs watergang: 
 inrichten natuurvriendelijke oevers: 
 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de 
beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het 
stedelijk water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden 
voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven 
voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en 
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met 
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als 
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening 
gehouden te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in 
watergangen voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en 
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor 
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot 

http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22https:/www.omgevingsloket.nl/%22%22%22
http://www.dewatertoets.nl/data/33/27642b4ee5ec46cdbac4fc0eccaf521e/%22%22%22http:/www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html%22%22%22


belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende 
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat 
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden 
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water 
gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit 
document. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze 
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd 
raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd 
worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De watertoets 2017 
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 1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
In opdracht van de gemeente Midden-Groningen is door Dillerop natuuradvies een 
ecologische quick scan uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming.  
Dit in verband met de voorgenomen nieuwbouw van een kindcentrum aan de Eikenlaan, 
naast het dorpshuis in Kolham in de gemeente Midden-Groningen. In het gebouw zullen  
de openbare basisschool Oetkomst en een peuteropvang worden gehuisvest. In bijlage 
2 is overzichtskaart opgenomen. 
 
1.2 Quick scan 
De quick scan betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren in het plangebied, de functie van het plangebied en de directe 
omgeving van deze soorten en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep 
op de beschermde soorten. De quick scan vindt plaats op grond van een 
bronnenonderzoek, een terreinbezoek en een expert judgement. 
 
1.3 Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een 
actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen, zijn diverse 
regionale en landelijke verspreidingsatlassen en data van relevante soortengroepen en 
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) geraadpleegd. 
 
1.4 Terreinbezoek 
De locatie is bezocht op 13 november 2018.Tijdens het bezoek is zoveel mogelijk 
concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van 
beschermde soorten. Het betreft zicht- en geluidswaarneming en sporenonderzoek (naar 
nesten, pootafdrukken, holen, uitwerpselen etc.). 
 
1.5 Expert judgement 
De quick scan is een momentopname, die in beperkte mate uitsluitsel kan geven over de 
afwezigheid van soorten. De quick scan houdt geen veldinventarisatie in, die meerdere 
(seizoensgebonden) opnamerondes bevat. Daarom is een expert judgement nodig om 
de geschiktheid van het plangebied voor mogelijk voorkomende soorten te beoordelen. 
Als de beschikbare gegevens onvoldoende zijn om tot een goede beoordeling te kunnen 
komen, zal dit expliciet in dit rapport worden aangegeven. 
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1.6 Beknopte beschrijving van de locatie  
Het plangebied ligt naast het dorpshuis en het tennisveld, aan de Eikenlaan in het dorp 
Kolham in de gemeente Midden-Groningen. Het plangebied bestaat uit een braakliggend 
terrein met gras, brandnetels, zuring, pitrus, klaver en her en der opslag van wilg. 
 
Het plangebied bevindt zich volgens de topografische dienst Emmen in atlasblok 07-56 
en kilometerhok 21. 
 

 
 

Ligging. 
 
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden 
die zijn aangewezen als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen de 
Ecologische Hoofdstructuur) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied.  
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander 
gebied beschermd middels de Natuurbeschermingswet, noch van Natuurnetwerk 
Nederland. Er is geen sprake van externe werking.  
  

Plangebied 

Bron: google earth 

Kolham 
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 2. Wettelijk kader 
  
2.1 Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 
vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 
faunawet. De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen 
ecologie, economie en bescherming van natuur.  
 
De Wet natuurbescherming richt zich op: 
 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 
waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 
maatschappelijke functies; 

 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en 
hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
 
2.2 Soortenbescherming 
Voor soortenbescherming geldt dat deze gericht is op het bereiken of herstellen van een 
gunstige staat van instandhouding van soorten.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming wordt soortenbescherming opgedeeld in drie 
categorieën:  
 
1. De bescherming van alle van nature in Nederland in het wild levende vogels op 

grond van de Vogelrichtlijn (artikel 1). 
 
2. De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die 

voorkomen in de EU op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en 
natuurbeschermingsverdragen (artikel 3.5 – 3.9). 

 
3. De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet natuurbescherming 
(artikel 3.10 – 3.11). Voor zoogdieren, amfibieën en reptielensoorten opgenomen in 
deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden 
beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze 
dieren bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden 
om ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de 
algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde 
dier- en plantensoorten te beschermen. 

 
 
 
 
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op de Wet natuurbescherming met 
soortenlijsten. 
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 3. Resultaten 
 
3.1 Flora 
Op basis van de aanwezige biotoop (braakliggend terrein) zijn er geen beschermde 
en/of bedreigde plantensoorten of resten hiervan in het plangebied aangetroffen en op 
basis van verspreidingsgegevens worden deze ook niet verwacht. Negatieve effecten op 
planten worden tijdens de werkzaamheden niet verwacht. 
 
3.2 Amfibieën, reptielen en vissen 
Op basis van de terreinkenmerken en beschikbare verspreidingsgegevens worden geen 
strikt beschermde amfibieënsoorten verwacht. In de omgeving van het gebied komen 
mogelijk wel algemene soorten voor zoals onder andere gewone pad, bruine kikker en 
gewone watersalamander. Negatieve effecten worden tijdens de werkzaamheden niet 
verwacht. Reptielen en vissen zijn hier niet van toepassing. 
 
 

 
  Gewone pad   Bruine kikker   Kleine watersalamander 

 
 
3.3 Zoogdieren 
In het plangebied waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden zijn geen strikt 
(zwaar)beschermde zoogdieren of sporen daarvan aangetroffen. Het is mogelijk dat een 
enkel exemplaar van een beschermde soort in de omgeving daarvan kan worden 
aangetroffen, zoals onder andere huisspitsmuis, bosmuis, veldmuis egel en mol. Strikt 
(zwaar)beschermde soorten worden op basis van de bevindingen en van geraadpleegde 
verspreidingsgegevens niet verwacht. Negatieve effecten worden tijdens de 
werkzaamheden niet verwacht. 
 
Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn (Wet natuurbescherming) en daardoor strikt beschermd. In de nabije 
omgeving van het plangebied komen onder andere de volgende vleermuissoorten voor: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te 
onderscheiden die van belang zijn voor de functionaliteit van het leefgebied.  
Dit zijn: verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes.  
 
Verblijfplaatsen  
Aanwezigheid van boombewonende vleermuizen zijn uitgesloten vanwege het ontbreken 
van bomen met de juiste omvang, leeftijd en toestand. Negatieve effecten worden tijdens 
de werkzaamheden niet verwacht. 
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Foerageergebieden  
Het plangebied en de directe omgeving is geschikt als foerageergebied gecombineerd 
met open plekken, bomen en waterpartijen. Met de voorgenomen bouwwerkzaamheden 
gaat geen significant oppervlak aan foerageergebied verloren; dit zal niet leiden tot 
belangrijke wijzigingen in de huidige kwaliteit van het foerageergebied. Vleermuizen 
hebben in de ruime omgeving voldoende foerageergebied tot hun beschikking en het 
openbare en groene karakter van het gebied blijft behouden.  
 
Vliegroutes  
Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken vleermuizen vaak 
gebruik van watergangen en lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren. De huidige 
bomen, watergangen en de bebouwing in de omgeving kunnen dienst doen als 
vliegroutes. Er zijn in en rond het plangebied voldoende geleidende structuren aanwezig, 
waardoor vleermuizen gemakkelijk alternatieve routes kunnen volgen. Om deze redenen 
zullen de werkzaamheden niet leiden tot belangrijk negatieve effecten op vliegroutes van 
vleermuizen. Daarnaast blijft het openbare en groene karakter behouden. 
 
3.4 Vogels 
Tijdens de veldinspectie (buiten het broedseizoen) zijn onder andere de volgende 
vogelsoorten in de omgeving waargenomen: koolmees, pimpelmees, roodborst, merel, 
winterkoning, goudhaan, huismus, houtduif en zwarte kraai. Gezien de aard van de 
werkzaamheden (nieuwbouw van een school) zullen voor deze diergroep geen 
negatieve effecten optreden.  
 
In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of 
verblijfplaatsen (van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten 
te verwachten. 
 
3.5. Dagvlinders, libellen en ongewervelden 
Op basis van de terreingesteldheid en geraadpleegde verspreidingsgegevens worden 
geen strikt beschermde soorten verwacht. Gezien de aard van de werkzaamheden 
zullen voor deze diergroepen geen negatieve effecten optreden. 
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 4. Conclusies 
 
In het plangebied bevinden zich geen strikt (zwaar)beschermde dier- of plantensoorten 
die door de voorgenomen nieuwbouw van een school wezenlijk kunnen worden 
beïnvloed. In het kader van de te doorlopen planologische procedure zijn er vanuit de 
Wet natuurbescherming geen belemmeringen. 
 
In het plangebied komen mogelijk wel enkele algemene kleine zoogdieren en 
amfibieënsoorten voor, die weliswaar beschermd zijn, maar zo algemeen, dat hun 
voortbestaan niet wordt bedreigd. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor het overtreden van verbodsbepalingen. 
 
Door de voorgenomen werkzaamheden zullen voor vleermuizen geen verblijfplaatsen, 
vliegroutes en geen significant oppervlak aan foerageergebied worden aangetast.  
Er treden geen negatieve effecten op; derhalve hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd. 
 
In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of 
verblijfplaatsen (van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten 
te verwachten. 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander 
gebied beschermd middels de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van externe 
werking. De voorgenomen werkzaamheden hebben om deze reden geen negatieve 
effecten op het functioneren van Natuurnetwerk Nederland. 
 

Aanbevelingen 
 
Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende dieren geldt de bepaling van de zorgplicht. Deze houdt in 
dat u bij de uitvoering van werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor planten en 
dieren, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige 
schade aan planten en dieren te voorkomen. Door een zorgvuldige planning van de 
werkzaamheden kan de zorgplicht goed worden ingepast in het werk.  
 
De bouwwerkzaamheden dienen bij voorkeur plaats te vinden in de daglichtperiode, 
opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen ten behoeve van 
bijvoorbeeld foeragerende vleermuizen etc. 
 
Ook kunnen eventueel aan de nieuwe bebouwing en bij de inrichting van het terrein 
voorzieningen (zoals nestkasten) worden aangebracht voor onder andere vogels en 
vleermuizen. Dergelijke maatregelen dragen bij aan de instandhouding van ecologisch 
kwetsbare soorten en op deze manier krijgen gebouwen een ‘groener’ karakter.  
Door het planten/aanbrengen van diverse bomen, struiken/struweel, hagen, perken en 
het inzaaien van bloemrijke grasmengsels zal het plangebied ook aantrekkelijker worden 
voor diverse zoogdieren, amfibieën, vlinders, insecten en overige ongewervelden. 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden.  
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.  
De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie, economie en 
bescherming van natuur. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn de 
provincies het bevoegde gezag voor de ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en 
projecten en voor het vaststellen van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende 
projecten is dit de minister van EZ. Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk 
en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. Een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt net als voorheen getoetst aan 
de natuurwet.  
 
Onderstaande vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en andere 
handelingen.  
 
Algemene bepalingen 
 
De Wet natuurbescherming (artikel 1.10) is gericht op: 
 
Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit. 
 
Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 
maatschappelijke functies. 
 
Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 
 
Zorgplicht (artikel 1.11): 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-
gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  
 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen
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Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor (artikel 1.12): 

het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of het herstel 
van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle van nature in het wild 
levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats van bijlagen II, IV en V bij de 
Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de Habitatrichtlijn;  

 

het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing 
bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten;  

 
De totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd Natuurnetwerk Nederland.  
 
Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen die van 
provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met 
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als 
‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale landschappen’.  
 

Natura 2000-gebieden 
Natura 2000 bestaat in Nederland uit alle 162 gebieden die onder de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Natura 2000 is een Europees ecologische netwerk van 
natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt 
beschermd. Natura 2000-gebieden zijn aangewezen omdat er Europees beschermde dier- en 
plantensoorten voorkomen. De Wet natuurbescherming heeft tot doel het beschermen en in 
stand houden van Natura 2000-gebieden. 
 
Relevante wettelijke bepalingen  
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot en met 
artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de 
leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk gebied beschreven 
in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke handelingen en ontwikkelingen in het 
gebied en daarbuiten het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 
brengen. Voor het uitvoeren van plannen of projecten kan GS de verplichting opleggen tot 
preventieve of herstelmaatregelen. Dit is niet van toepassing indien voor het plan of project een 
(omgevings)vergunning is verleend.  
 
Beoordeling van plannen en projecten (artikel 2.7) 
Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 
2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is een passende beoordeling 
noodzakelijk.  
 
Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
De bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het 
project wordt uitgevoerd 
 
Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet natuurbescherming 
als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling verplicht is (bijvoorbeeld op 
grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) voor de besluitvorming. 
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Géén vergunning is nodig (artikel 2.9):  
Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in een 
vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden (zoals de PAS). Voorwaarde is dat 1) ten 
aanzien van het plan of het programma een passende beoordeling van projecten is uitgevoerd 
waaruit de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000-gebied niet zal aantasten, en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft 
vastgesteld, tevens bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft 
ingestemd heeft met het plan of programma.  

 

Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31 maart 2010 
of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als bestaand gebruik).  

 
Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen categorieën 
van gevallen.  
 
Toelichting op begrippen 

 
Habitattoets 
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en projecten op 
de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.  
In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden ‘passend 
beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en mitigerende maatregelen bij de 
beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een ‘passende beoordeling’.  
Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel 
‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen 
identiek aan een passen de beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de 
oriëntatiefase niet bij de beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve 
effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant 
negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling nodig 
zijn.  

 
Mitigerende maatregelen  
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het (mogelijke) 
effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn onlosmakelijk verbonden 
zijn met een project / andere handelingen  

 
Cumulatieve effecten  
Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden of er 
mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in combinatie met 
andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de gezamenlijke ofwel cumulatieve 
effecten beoordeeld worden in het licht van de instandhoudingsdoestellingen van het Natura 
2000-gebied. Het gaat daarbij om alle plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn 
goedgekeurd en die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 
 
Significantie 
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie van 
de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt.  
 
Externe werking  
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die activiteiten 
negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
(kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd.  
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Soorten 
 
Verbodsbepalingen  
De Wnb onderscheidt bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes met elk hun 
eigen verbodsbepalingen:  
 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (VR) (artikel 3.1) 
 
Het is verboden in het wild levende vogels (VR artikel 1):  
lid 1. opzettelijk te doden of te vangen;  

 

lid 2. opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen of nesten van 
vogels weg te nemen;  

 

lid 3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;  

 

lid 4. vogels opzettelijk te storen;  

 
lid 5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het hele jaar 
door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd. Voor andere soorten 
geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het broedseizoen) in gebruik zijn 
(Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten, ministerie van LNV, augustus 2009), zie 
bijlage 3. 
 
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (HR) (artikel 3.5)  
 
Het is verboden:  
lid 1. in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage I) in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

 

lid 2. dieren, als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk te verstoren.  

 

lid 3. eieren van dieren, als bedoeld in het eerste lid, in de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen.  

 

lid 4. de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren, als bedoeld in het eerste lid, te 
beschadigen of te vernielen.  

 
lid 5. Planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 
te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10) 
 
Onverminderd artikel 3.5, lid 1, 4 en 5, is het verboden:  
onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming, 
opzettelijk te doden of te vangen;  
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onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 
 
Onderdeel c: planten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 
 
In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. Sommige 
vogelsoorten vallen daarmee zowel onder het ‘Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’ als 
onder het ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. Het ‘Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn’ is ten aanzien van ‘verstoren’ strikter dan het ‘Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn’. Aan de andere kant zijn de ontheffingsgronden voor het ‘Beschermingsregime 
soorten Vogelrichtlijn’ weer beperkter dan voor ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. 
We gaan in het toetsingskader zekerheidshalve uit van het juridisch strengste 
beschermingsregime. 
 
Ontheffingen en vrijstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.3), Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn (artikel 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10 lid 2). 
Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden 
(artikel 3.3, artikel 3.8). 
 
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  
 
Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 
Er is voldaan aan een in artikel 3.3 dan wel artikel 3.8 genoemd belang. 
Er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort. 
 
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan. 
 
Artikel 3.3, Artikel 3.8. 
De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve van 
instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-beheerplan of 
een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS).  
 
Artikel 3.10. 
Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een 
vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. Daarnaast is een soortenlijst opgenomen met 
vrijgestelde soorten in de betreffende provincie. 
 
Artikel. 3.31. 
De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet van toepassing 
op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een 
door Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig 
beheer of onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
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Vogels 
 
Algemeen 
De soortgroep vogels heeft in de Wet natuurbescherming een bijzondere status: alle 
broedende vogels, de in functie zijnde nesten en de functionele omgeving hiervan zijn 
beschermd tijdens het broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en 
met half juli). Voor enkele jaarlijks terugkerende soorten zijn rust- en verblijfplaatsen en 
de functionele omgeving ervan jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in vijf categorieën: de nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd, de 
nesten van categorie 5 in principe alleen tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat 
wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook 
de nesten van categorie 5-soorten jaarrond beschermd kunnen zijn 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).  
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).  
 
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing.  
De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).  
 
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).  
 
Het bevoegd gezag hanteert voor categorie 1 tot en met 4 de volgende soorten: 
Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, 
ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 
De vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van deze soorten zijn 
daardoor jaarrond beschermd. De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 
5 kunnen echter ook jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Voor deze soorten is daarom ook 
inzicht nodig in de aanwezige rust- en verblijfplaatsen. 
 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd  
In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
 
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
 
Voor categorie 5 hanteert het bevoegd gezag de volgende soorten: 
Blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, bosuil, brilduiker, 
draaihals, eidereend, ekster, gekraagde roodstaart, glanskop, grauwe vliegenvanger, groene 
specht, grote bonte specht, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kleine bonte specht, kleine vliegenvanger, 
koolmees, kortsnavelboomkruiper, oeverzwaluw, pimpelmees, raaf, ruigpootuil, spreeuw, tapuit, 
torenvalk, zeearend, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart en zwarte specht. 
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Houtopstanden in de Wet natuurbescherming 
In de Wet natuurbescherming is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen 
zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag indien wordt voldaan aan 
de volgende twee punten: 
 

 de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Houtopstanden' ligt; 
 

 de houtopstand waarin de bomen worden gekapt groter is dan 10 are (1.000 vierkante 
meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer. 

 
Hierop zijn wel diverse uitzonderingen. 
 
Deze regel geldt niet voor : 
a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 
bebouwde kom; 
b. houtopstanden op erven of in tuinen; 
c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 
jaar; 
e. kweekgoed; 
f. uit populieren of wilgen bestaande: 
 

1. wegbeplantingen; 
2. beplantingen langs waterwegen, en 
3. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

 
g. het dunnen van een houtopstand; 
h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 
de productie van houtige biomassa, indien zij: 
 

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder 
dan twee meter, en 

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (artikel 3.5) 

 
Beschermde dieren en planten (Habitatrichtlijn) 
 
Zoogdieren Zeezoogdieren Amfibieën Vlinders Kevers 

Bechsteins vleermuis Bruinvis Boomkikker Apollovlinder Brede geelrandwaterroofkever 

Bever Bultrug Geelbuikvuurpad Boszandoog Gestreepte waterroofkever 

Bosvleermuis Dwergpotvis Heikikker Donker pimpernelblauwtje Heldenbok 

Brandts vleermuis Dwergvinvis Kamsalamander Grote vuurvlinder Juchtleerkever 

Franjestaart Gestreepte dolfijn Knoflookpad Moerasparelmoervlinder Vermiljoenkever 

Gewone baardvleermuis Gewone dolfijn Poelkikker Monarchvlinder   

Gewone dwergvleermuis Gewone spitsdolfijn Rugstreeppad Pimpernelblauwtje Weekdieren  

Gewone grootoorvleermuis Gewone vinvis Vroedmeesterpad Teunisbloempijlstaart Bataafse stroommossel  

Grijze grootoorvleermuis Griend   Tijmblauwtje Platte schijfhoren  

Grote hoefijzerneus Grijze dolfin Reptielen Zilverstreephooibeestje   

Grote rosse vleermuis Hille Gladde slang   Planten 

Hamster Kleine zwaardwalvis Muurhagedis Libellen Drijvende waterweegbree 

Hazelmuis Narwal Zandhagedis Bronslibel Groenknolorchis 

Ingekorven vleermuis Noordse vinvis Dikkopschildpad  Gaffellibel Kleine vlotvaren 

Kleine dwergvleermuis Orca Kemps’ zeeschildpad  Gevlekte witsnuitlibel Kruipend moerasscherm 

Kleine hoefijzerneus Potvis Lederschildpad Groene glazenmaker Liggende raket 

Laatvlieger Spitsdolfijn van Gray Soepschildpad Mercuurwaterjuffer  Zomerschroeforchis 

Lynx Tuimelaar 
  

Noordse winterjuffer   

Meervleermuis Walrus Vissen  Oostelijke witsnuitlibel Mossen  

Mopsvleermuis Witflankdolfijn Houting  Rivierrombout Geel schorpioenmos  

Noordse vleermuis Witsnuitdolfijn Steur  Sierlijke witsnuitlibel Tonghaarmuts  

Noordse woelmuis Witte dolfijn   
  

  

Otter     
  

  

Rosse vleermuis   
  

    

Ruige dwergvleermuis   
  

    

Tweekleurige vleermuis   
  

    

Vale vleermuis         

Watervleermuis         

Wilde kat         

Wolf         
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a) 

 
Andere soorten Bijlage A (beschermde dieren) 

   
Zoogdieren  Dagvlinders Amfibieën  

Aardmuis  Aardbeivlinder Alpenwatersalamander 

Boommarter  Bosparelmoervlinder Bruine kikker  

Bosmuis  Bruin dikkopje Gewone pad  

Bunzing  Bruine eikenpage Kleine watersalamander  

Damhert  Donker pimpernelblauwtje Meerkikker  

Das Duinparelmoervlinder Bastaardkikker  

Dwergmuis  Gentiaanblauwtje Vinpootsalamander  

Dwergspitsmuis  Grote parelmoervlinder Vuursalamander  

Edelhert  Grote vos   

Eekhoorn  Grote vuurvlinder Reptielen  

Egel  Grote weerschijnvlinder Adder  

Eikelmuis  Iepenpage Hazelworm  

Gewone bosspitsmuis  Kleine heivlinder Levendbarende hagedis  

Gewone zeehond  Kleine ijsvogelvlinder Ringslang  

Grote bosmuis  Kommavlinder   

Grijze zeehond  Pimpernelblauwtje Vissen  

Haas Sleedoornpage Beekdonderpad  

Hermelijn  Spiegeldikkopje Beekprik  

Huisspitsmuis  Veenbesblauwtje Elrits  

Konijn  Veenbesparelmoervlinder Gestippelde alver 

Molmuis  Veenhooibeestje Grote modderkruiper 

Ondergrondse woelmuis  Veldparelmoervlinder Kwabaal 

Ree  Zilveren maan   

Rosse woelmuis    Kreeften 

Steenmarter  Libellen Europese rivierkreeft 

Tweekleurige bosspitsmuis  Beekkrombout   

Veldmuis  Bosbeekjuffer Kevers 

Veldspitsmuis  Donkere waterjuffer Vliegend hert 

Vos  Gevlekte glanslibel   

Waterspitsmuis Gewone bronlibel   

Wezel  Hoogveenglanslibel   

Wild zwijn  Kempense heidelibel   

Woelrat Speerwaterjuffer   
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (behorende artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c) 
 
Andere soorten Bijlage B (beschermde planten) 

   
Akkerboterbloem Karwijselie Vroege ereprijs 

Akkerdoornzaad Kleine ereprijs Wilde averuit 

Akkerogentroost Kleine Schorseneer Wilde ridderspoor 

Beklierde ogentroost Kleine wolfsmelk Wilde weit 

Berggamander Kluwenklokje Wolfskers 

Bergnachtorchis Knollathyrus Zandwolfsmelk 

Blaasvaren Knolspirea Zinkviooltje 

Blauw guichelheil Korensla Zweedse kornoelje 

Bokkenorchis Kranskarwij 
 

Bosboterbloem Kruiptijm 
 

Bosdravik Lange zonnedauw 
 

Brave hendrik Liggende ereprijs 
 

Brede wolfsmelk Moerasgamander 
 

Breed wollegras Muurbloem 
 

Bruinrode wespenorchis Naakte lathyrus 
 

Dennenorchis Naaldenkervel 
 

Dreps Pijlscheefkalk 
 

Echte gamander Roggelelie 
 

Franjegentiaan Rood peperboompje 
 

Geelgroene wespenorchis Rozenkransje 
 

Geplooide vrouwenmantel Ruw parelzaad 
 

Getande veldsla Scherpkruid 
 

Gevlekt zonneroosje Schubvaren 
 

Glad biggenkruid Schubzegge 
 

Gladde zegge Smalle raai 
 

Groene nachtorchis Spits havikskruid 
 

Groensteel Steenbraam 
 

Groot spiegelklokje Stijve wolfsmelk 
 

Grote bosaardbei Stofzaad 
 

Grote leeuwenklauw Tengere distel 
 

Honingorchis Tengere veldmuur 
 

Kalkboterbloem Trosgamander 
 

Kalketrip Veenbloembies 
 

Karthuizeranjer Vliegenorchis 
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Vrijstelling soortenlijst in de provincie Groningen 
 

Soort 
 

Aardmuis x 

Bastaardkikker x 

Bosmuis x 

Bruine kikker x 

Bunzing x 

Dwergmuis x 

Dwergspitsmuis x 

Egel x 

Gewone bosspitsmuis x 

Gewone pad x 

Haas x 

Hermelijn x 

Huisspitsmuis x 

Kleine watersalamander x 

Konijn x 

Meerkikker x 

Ondergrondse woelmuis x 

Ree x 

Rosse woelmuis x 

Tweekleurige bosspitsmuis x 

Veldmuis x 

Vos x 

Wezel x 

Woelrat x 

 
X = vrijgestelde soort 
 
Toelichting vrijstelling 
De vrijstelling geldt voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die 
worden verricht in verband met: 
 

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting; 
 

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan 
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, 
wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

 
c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in 

de landbouw of bosbouw; 
 

d. bestendig gebruik. 
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Bijlage 2 
Overzichtskaart plangebied 
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Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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1. Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Midden-Groningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 

nieuwbouw van een kindcentrum in Kolham. Het betreft een onderzoek ter onderbouwing 

van het stedenbouwkundig en bestemmingsplan. Hiertoe zijn diverse akoestische 

onderzoeken uitgevoerd.  

 

Dit onderzoek richt zich op het wegverkeerslawaai. Onderzocht is welke geluidsbelasting het 

verkeer op de nabijgelegen wegen veroorzaakt op de nieuwe school en op welke wijze 

hiermee bij de bouw rekening gehouden kan worden.  

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012”.  

 

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen 

van het uitgevoerde onderzoek. 
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2. Situatie en uitgangspunten 
 

2.1 Ligging en omgeving 
 
Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op het plangebied zoals weergegeven op de 

onderstaande luchtfoto. Bijlage 1 geeft een overzicht van het plangebied, de wegen en de 

omgeving.  

 

 
 

Figuur 1: Ligging van het plangebied in de omgeving 
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2.2 Invulling plangebied 
 
Voor de locatie is nog een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling. De definitieve 

bouwcontouren en invulling van het plangebied zijn nog niet bekend.  

 

Daarom zijn in dit onderzoek de geluidszones rondom de wegen inzichtelijk gemaakt. 

Hierdoor is duidelijke welke geluidsbelasting er in het plangebied heerst, wat de impact 

hiervan is en op welke wijze daar bij de verdere planontwikkeling rekening mee gehouden 

kan worden.  

 

Verharding geeft een verhoging van het geluidsniveau vanwege extra reflectie. In het 

onderzoek is rekening gehouden met volledige verharding van het plangebied om 

onderschatting van de geluidsbelasting te voorkomen.  

 

De geluidszones zijn berekend op een hoogte van 5 meter. Binnen het plangebied zijn 

diverse rekenpunten opgenomen. Op de rekenpunten wordt de geluidsbelasting op 2, 5 en 

8 meter hoogte berekend zodat ook de invloed van de hoogte bekend is. Zie hiervoor  

Bijlage 2 en 3. 
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3. Weg en verkeerssituatie 
 

Voor de bepaling van de geluidsbelasting langs wegen zijn de volgende factoren van belang: 

a. verkeersintensiteit (totaal aantal motorvoertuigen per etmaal); 

b. verkeerssamenstelling (aandeel auto’s, middelzware- en zware motorvoertuigen); 

c. verkeersverdeling over een etmaal (dag, avond en nacht); 

d. verkeerssnelheid; 

e. soort wegdek (normaal asfalt of klinkers); 

f. wegligging en hoogte; 

Deze gegevens zijn geïnventariseerd.  

 
De geluidsbelasting wordt per afzonderlijke weg bepaald en getoetst aan de geluidsnorm.  

3.1 Verkeersintensiteit 
 

De school komt in de nabijheid van de Hoofdweg en de Eikenlaan te staan. In verband met 

de berekening van de geluidsbelasting vanwege het verkeer op deze wegen is onderzoek 

uitgevoerd naar de verkeerintensiteit. Wegens het gebruik van een school “door de week” is 

in dit onderzoek uitgegaan van de werkdagintensiteit.  

 

Voor de verkeersintensiteit op de Hoofdweg in Kolham is uitgegaan van 3.300 mvt/etmaal. 

Dit aantal is gebaseerd op een prognose studie die voor Meerstad en omgeving is gemaakt.  

De snelheid op de Hoofdweg is 50 km/uur 

 

Van de verkeersintensiteit op de Eikenlaan zijn geen telcijfers of prognoses beschikbaar.  

De verkeersintensiteit op de Eikenlaan is geschat aan de hand van de verkeers-

aantrekkende werking van de omliggende woningen in de wijk en de school zelf. 

In de wijk liggen 200 woningen. Gevarieerd: twee-onder-één-kap, rijtjeswoningen en  

seniorenwoningen. Voor de verkeer aantrekkende werking is uitgegaan van een 

verkeersgeneratie van 7 motorvoertuigbewegingen per woning op een werkdag.   

Een verkeersgeneratie is de som van de verkeerproductie (vertrek) en attractie (aankomst). 

Op grond hiervan is de verkeersgeneratie 1400 op een werkdag. De wijk heeft 

2 ontsluitingswegen en er is vanuit gegaan dat 50% gebruik maakt van de Eikenlaan.  

Dat is 700 mvt.  

 

Daarnaast heeft de nieuwe school een verkeer aantrekkende werking waarbij het verkeer 

gebruik maakt van de Eikenlaan. Voor de nieuwe school is uitgegaan van een 

verkeersgeneratie op basis van kengetallen uit de CROW publicatie 272 Verkeersgeneratie 

voorzieningen. Voor een basisschool in de rest van de bebouwde kom geeft deze een 

kengetal van 11,6 motorvoertuigbewegingen per etmaal per 100m
2
 BVO. Uitgaande van 

800 m
2
 BVO is dat een verkeersgeneratie van 90 (afgerond).  

Op basis van de hierboven weergegeven berekening is voor de Eikenlaan in dit onderzoek 

uitgegaan van een verkeersintensiteit van 790 mvt/etmaal (700+90). Dit kan worden 

beschouwd als worst case. Voor het doel: berekening geluidsbelasting op de nieuwe school 

is dit voldoende.   
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  aantal 

  mvt 

Straat per etmaal 

Hoofdweg Kolham  3.300 

Eikenlaan  790 

 

 

 

De verkeersverdeling is opgenomen in de onderstaande tabel. Deze verdeling is  

gebaseerd op tellingen op de Hoofdweg.  

 

Hoofdweg en Eikenlaan dag avond nacht 

Kolham 07-19 19-23 23-07 

etmaalverdeling weekdag  78,96%  13,52%  7,52% 

gem. uur intensiteit  6,58%  3,38%  0,94% 

lichte voertuigen  88,92%  93,69%  88,62% 

middelzware voertuigen  6,19%  3,23%  5,84% 

zware voertuigen  4,89%  3,08%  5,54% 

 

 

3.2 Wegsituatie 
 

 

De Hoofdweg in Kolham heeft deels een 50 km en een 30 km/uur snelheidsregime. Ter 

hoogte van het plangebied is het wegdek voorzien van klinkers in keperverband.  

De Eikenlaan heeft een 30 km/uur regime en het wegdek is voorzien van klinkers in 

keperverband.  

 

De gemodelleerde weg- en verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 4 en 5.   

Tabel 1: Maatgevende verkeersintensiteit 

Tabel 2: Verkeersamenstelling en verdeling  
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4. Beoordelingskader 
 
Ter voorkoming van ongewenste verstoringen tijdens de les zijn er voorkeurs- en maximale 

geluidwaarden vastgesteld door de wetgever. Deze hebben zowel betrekking op het 

geluidsniveau “buiten” als “binnen” de school. Als er buiten een verhoogd geluidsniveau 

heerst, kan er door het nemen van afschermende of isolatiemaatregelen toch sprake zijn van 

een acceptabele situatie in school.  

4.1 Geluidsnormen wegverkeer 
 

De geluidnormen voor wegverkeer zijn weergegeven in de onderstaande tabel.  

 

Situatie Voorkeurs-

grenswaarde 

Maximale waarde 

Gevoelige functie Geluidsbron 

Nieuwe school Bestaande weg 48 dB 63 dB in stedelijk gebied 

 

 

 

Stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen 

de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg. 

Bebouwde kom: bebouwde kom, vastgesteld krachtens de Wegenverkeerswet 1994. 

 

30 km wegen 
Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn de nabijgelegen 30 km wegen betrokken 

bij het onderzoek. Deze wegen zijn uitgezonderd van de Wet geluidhinder. Uit jurisprudentie 

blijkt echter dat een 30-kilometer weg in de beoordeling moet worden meegenomen, indien 

vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een geluidbelasting veroorzaakt die 

hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB in Lden.  

 

4.2 Isolatie buitengevel 
 

De geluidskwaliteit in school is van belang voor het goed kunnen volgen van de leerkracht 

en de concentratie van de leerlingen en de leerkracht (ongestoord kunnen werken en leren). 

Met name in de leslokalen moet de geluidskwaliteit goed zijn. In de kantine en tijdens sport 

en spel is de geluidskwaliteit minder van belang. Door het treffen van isolatiemaatregelen 

dringt het buitengeluid de school niet te veel binnen.  

 

De maximale binnenwaarden conform artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder zijn: 

- 28 dB in leslokalen en theorielokalen; 

- 33 dB in theorievaklokalen. 

 

Voor de benodigde gevelisolatie moet rekening worden gehouden met de geluidsbelasting 

op de gevel zonder aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Bij de opstelling van het 

bouwplan zal hiermee rekening gehouden moeten worden. De benodigde isolatie zal bij de 

behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning worden getoetst.  

Tabel 3: Voorkeurs- en maximaal toelaatbare waarden op de gevel van scholen 
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5. Onderzoeksmethode  
 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012”. Dit is de regeling als bedoeld in artikel 110e van de Wet geluidhinder.  

De onderzoeksmethode is samengevat als volgt: 

 onderzoek naar de wegligging, verkeerintensiteiten, snelheden, soort wegdek; 

 inventarisatie van de omgevingssituatie tussen de weg en de nieuwbouw in verband met 

afschermingen en reflecties; 

 modellering van de weg-, verkeers- en omgevingssituatie; 

 berekening en presentatie van de geluidsbelasting; 

 toetsing aan normen. 

5.1 Berekeningsmethode 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II van het “Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012”. Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld aan 

de hand van de plaatselijke kenmerken, de GBKN-ondergrond en luchtfoto’s. Voor de 

geluidsberekening is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu. Aan het 

model zijn de rijlijnen van de wegen, gebouwen, rekenpunten en de bodemvlakken 

toegevoegd. Zie hiervoor bijlage 6.  

 

 
 Figuur 2: Rekenmodel 

 

Beoordelingspunt op een gevel betreft het midden van de gevel van geluidsgevoelige 

ruimten.  

 

Voor de hoogte van het beoordelingspunt wordt 2/3 van de hoogte van elke etage 

aangehouden. Vanwege bodem-, afstand en afschermende effecten varieert de 

geluidsbelasting per verdiepingshoogte.  
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5.2 Geluidsbelasting 

5.2.1 Dosismaat Lde 

 

Bij woningbouwplannen wordt de geluidsbelasting vanwege wegverkeer uitgedrukt in de 

dosismaat Lden. De dosismaat Lden staat voor 'Level day-evening-night'. Voor de bepaling van 

Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld dagperiode 07-19 uur, avondperiode  

19-23 uur, nachtperiode 23-07 uur. Een bepaald geluidsniveau in de avond en de nacht 

wordt door het verminderen van geluiden uit de omgeving als hinderlijker ervaren dan het 

geluid van overdag. Daarom wordt het niveau dat voor de avond wordt bepaald verhoogd 

met een 'straffactor' van 5 dB en het nachtniveau met een factor van 10 dB. Lden is het 

gemiddelde van de dag-, avond- en nachtwaarde, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

'energetische' middeling. Dit betekent dat de duur van elke periode wordt meegewogen.  

 

Een school wordt meestal niet gedurende het gehele etmaal gebruikt. Voor 

onderwijsgebouwen mag bij de bepaling van de geluidsbelasting de avond- en of 

nachtperiode buiten beschouwing worden gelaten voor zover de school in de betrokken 

periode niet als zodanig worden gebruikt. Dit is zo bepaald in artikel 1b. van de Wet 

geluidhinder. 

 

In dit onderzoek is er rekening mee gehouden dat de school ook in de avondperiode gebruikt 

kan worden. Bij de bepaling van de geluidsbelasting is daarom rekening gehouden met het 

dag- en avondniveau. Alleen de nachtperiode is buiten beschouwing gelaten. In het 

onderzoek wordt daarom gesproken van het Lde niveau.  

 

Op grond van het artikel 1.3. van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” wordt de door 

berekening bepaalde Lden waarde afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij 

een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal.  

 

5.2.2 Aftrek artikel 3.4 RMG 
 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst 

zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, moet een 

aftrek worden gehanteerd op de berekende geluidbelastingen alvorens deze aan de 

grenswaarden worden getoetst (art. 110g van de Wgh, en art. 3.4 van het “Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012”). De aftrek bedraagt: 

a. bij wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt: 

o 4 dB bij een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

o 3 dB bij een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

o 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit (bij bepaling verschil tussen 

binnen en buitenwaarde).  
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Om de actuele geluidsbelasting inzichtelijk te maken is in dit onderzoek ook de 

geluidsbelasting weergegeven zonder aftrek vanwege het in de toekomst stiller worden van 

het verkeer.  

 

Opgemerkt wordt dat de aftrek bij de invoering van de Omgevingswet waarschijnlijk verdwijnt 

en dat de voorkeurswaarde op 53 dB wordt vastgesteld. Men zal op landelijk niveau 

periodiek de geluidsemissie van het verkeer via metingen vaststellen en de rekenkengetallen 

daarop aanpassen.  

 

Daarnaast dient voor de benodigde gevelisolatie ook uitgegaan te worden van de 

geluidsbelasting op de gevel zonder aftrek. 
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6. Resultaten 
 

Op basis van de uitgangspunten zoals weergegeven in Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 is de 

geluidsbelasting op het plangebied berekend. In dit hoofdstuk wordt hiervan een 

samenvatting gegeven. Omdat de school niet gedurende een heel etmaal wordt gebruikt is 

de geluidsbelasting uitgedrukt in de dosismaat Lde. Een toelichting hierop is gegeven in 

paragraaf 5.2.1.  

6.1 Geluidsbelasting wegverkeer 
 

In de onderstaande figuur zijn de geluidszones weergegeven als gevolg van het verkeer op 

alle nabijgelegen wegen. Voor de formele toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder 

zijn alleen de 50 km/uur wegen van belang, maar in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening en eventuele geluidsisolerende maatregelen is tevens de geluidsbelasting van de 

30 km wegen inzichtelijk gemaakt.  

 

 
Figuur 3: Geluidszones wegverkeer in Lde zonder aftrek art 110g  
 

De geluidsbelasting in Lde 53 dB zonder aftrek (=voorkeursnorm van 48 dB uit de Wet 

geluidhinder met 5 dB aftrek) heerst op een afstand van 24-26 meter van de wegas van de 

Eikenlaan.   
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Opgemerkt wordt dat de geluidsbelasting is weergegeven in Lde zonder 5 dB aftrek. Een 

toelichting hierop is gegeven in § 5.2.2. Het uitgangspunt voor de gevelisolatie van de school 

is namelijk de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Indien 

een vergelijking wordt gemaakt met de voorkeursnorm van de Wet geluidhinder dient de 

53 dB zone aangehouden te worden (48 + 5 dB).  

 

Bij formele toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder wordt momenteel nog wel de 

aftrek toegepast. Deze toets is opgenomen in de volgende paragraaf.  

 

De geluidsbelasting van alle wegen tezamen met 5 dB aftrek is opgenomen in bijlage 8.  

 

De geluidsbelasting op de rand van het plangebied blijft ruim onder de maximale waarde van 

de Wet geluidhinder. De locatie is qua wegverkeersgeluid geschikt voor de bouw van een 

kindcentrum. 

6.2 Formele toets aan de geluidnorm 
 

In de onderstaande figuur is de geluidsbelasting vanwege alleen de nabijgelegen 50 km 

wegen weergegeven. 

 
Figuur 4: Geluidszone van de 50 km wegen in Lde met aftrek art 110g  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting in het plangebied aan de 

voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder voldoet. De rekenresultaten zijn opgenomen in 

bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

Om het plan mogelijk te maken hoeft er geen hogere grenswaarde geluid te worden 

vastgesteld door de gemeente.  
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7. Conclusie 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op het 

plangebied relatief laag is.  

 

De geluidsbelasting in Lde 53 dB zonder aftrek (=voorkeursnorm van 48 dB uit de Wet 

geluidhinder met 5 dB aftrek) heerst op een afstand van 24-26 meter van de wegas van de 

Eikenlaan.   

 

De geluidsbelasting vanwege de 50 km wegen (Hoofdweg) voldoet aan de voorkeurswaarde 

van 48 dB.  

 

Om het plan mogelijk te maken hoeft er geen hogere grenswaarde geluid te worden 

vastgesteld door de gemeente.  

 

Alleen indien er dicht op de Eikenlaan gebouw gaat worden (op de randen van het 

plangebied) dient er rekening gehouden te worden met eventuele extra geluidsisolatie om te 

voorkomen dat het buitengeluid de school te veel binnendringt.  

 

Gezien de relatief lage geluidsbelasting vanwege het wegverkeer hoeven er geen bron- of 

afschermende maatregelen getroffen te worden om de geluidsbelasting op het plangebied te 

verminderen.  

 

De geluidsbelasting op de rand van het plangebied blijven ruim onder de maximale waarde 

van de Wet geluidhinder. De locatie is qua wegverkeersgeluid geschikt voor de bouw van 

een kindcentrum. 
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Bijlage 03Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
RekenpuntenModelgegevens

Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Gevel

01 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

02 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

03 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

04 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

05 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

06 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

07 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

08 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

09 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

10 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

11 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

12 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

13 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

14 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

15 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

16 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

17 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

18 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

19 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

20 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

21 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

22 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

23 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

24 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

25 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

26 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

27 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

28 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

29 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja

30 rekenpunt      2,00      5,00      8,00 -- -- Ja
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Bijlage 05Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
Wegen en verkeerModelgegevens

Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D))

01 Zuiderkroon Zuiderkroon Hoogezand   1420,00  30  30  30

02 Zuiderkroon Zuiderkroon Hoogezand   1420,00  30  30  30

03 Zuiderkroon Zuiderkroon Hoogezand   1420,00  30  30  30

10 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 50 km   3300,00  50  50  50

11 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 50 km   3300,00  50  50  50

12 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 30 km   3300,00  30  30  30

13 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 30 km   3300,00  30  30  30

14 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 30 km   3300,00  30  30  30

15 Hoofdweg Kolham Hoofdweg Kolham 30 km   3300,00  50  50  50

16 Eikenlaan Kolham Eikenlaan Kolham    790,00  30  30  30

31 Hoofdweg Siddeburen Hoofdweg-Damsterweg   4400,00  50  50  50

32 Hoofdweg Siddeburen Hoofdweg-Damsterweg   4400,00  50  50  50

33 Damsterweg Siddeburen Hoofdweg-Damsterweg   3300,00  50  50  50

34 Damsterweg Siddeburen Hoofdweg-Damsterweg   2500,00  50  50  50

35 Hoofdweg Siddeburen Hoofdweg centrum Siddeburen   1800,00  30  30  30

36 Hoofdweg Siddeburen Hoofdweg centrum Siddeburen   1800,00  30  30  30

37 Kugelslaan Kugelslaan   1470,00  30  30  30

38 parkeerplaats in Kugelslaan    735,00  30  30  30

39 parkeerplaats uit Kugelslaan    735,00  30  30  30

40 Oudeweg Siddeburen Oudeweg Siddeburen   3400,00  50  50  50

41 Provinciale weg Schildwolde-Si Provinciale weg Siddeburen   7200,00 100  80  80

42 Provinciale weg N987 Provinciale weg Siddeburen   2700,00  80  80  80

43 oprit naar prov weg Siddeburen Provinciale weg Siddeburen   2200,00  70  70  70

44 afrit prov weg  naar N33 Provinciale weg Siddeburen   2200,00  70  70  70
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Bijlage 05Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
Wegen en verkeerModelgegevens

Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek Hdef. %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D)

01 Referentiewegdek Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

02 Elementenverharding, niet in keperverband Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

03 Referentiewegdek Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

10 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

11 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

12 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

13 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

14 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

15 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

16 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

31 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

32 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

33 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

34 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,80  92,98  88,41   7,70

35 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,75   3,50   0,63  94,80  96,30  93,70   4,00

36 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,75   3,50   0,63  94,80  96,30  93,70   4,00

37 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

38 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

39 Elementenverharding in keperverband Relatief   6,43   3,30   1,20  97,70  98,40  96,30   1,10

40 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

41 Referentiewegdek Relatief   6,63   3,20   0,96  90,30  94,10  89,30   7,00

42 Referentiewegdek Relatief   6,58   3,38   0,94  88,92  93,69  88,62   6,19

43 Referentiewegdek Relatief   6,63   3,20   1,00  88,90  93,70  88,60   6,20

44 Referentiewegdek Relatief   6,63   3,20   1,00  88,90  93,70  88,60   6,20
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Bijlage 05Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
Wegen en verkeerModelgegevens

Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

02   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

03   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

10   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

11   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

12   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

13   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

14   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

15   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

16   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

31   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

32   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

33   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

34   4,68   7,59   3,50   2,34   4,00

35   3,00   5,00   1,20   0,70   1,30

36   3,00   5,00   1,20   0,70   1,30

37   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

38   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

39   0,60   1,50   1,20   1,00   2,20

40   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

41   4,50   8,00   2,70   1,40   2,70

42   3,23   5,84   4,89   3,08   5,54

43   3,20   5,80   4,90   3,10   5,50

44   3,20   5,80   4,90   3,10   5,50
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Bijlage 06Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
RekenmodelModelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai Scholenprogramma

Verantwoordelijke Ate Westra

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Ate Westra op 27-1-2019

Laatst ingezien door Ate Westra op 2-3-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.50

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lde

Waarde Gem(Dag, Avond + 5)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Rekenoptimalisatie aan Ja

Zoekafstand [m] 2000

Zoekafstand [m] 2000

Max. reflectie afstand tot bron [m] 2000,00

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] 2000,00

Standaard bodemfactor 1,00

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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Bijlage 07Akoestisch onderzoek Scholenprogramma
Geluidsbelasting alle wegen cumulatiefGeluidsbelasting in Lde zonder 5 dB aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Scholenprogramma

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lde

01_A rekenpunt 2,00 54 51 47 55

01_B rekenpunt 5,00 54 51 47 54

01_C rekenpunt 8,00 53 50 47 54

02_A rekenpunt 2,00 51 48 44 51

02_B rekenpunt 5,00 51 48 44 52

02_C rekenpunt 8,00 51 48 44 52

03_A rekenpunt 2,00 48 45 42 49

03_B rekenpunt 5,00 49 46 42 50

03_C rekenpunt 8,00 49 46 43 50

04_A rekenpunt 2,00 46 43 40 47

04_B rekenpunt 5,00 48 44 41 48

04_C rekenpunt 8,00 48 45 41 48

05_A rekenpunt 2,00 55 51 47 56

05_B rekenpunt 5,00 56 52 48 56

05_C rekenpunt 8,00 56 52 48 56

06_A rekenpunt 2,00 49 45 41 50

06_B rekenpunt 5,00 51 47 43 51

06_C rekenpunt 8,00 52 48 44 53

07_A rekenpunt 2,00 47 43 39 48

07_B rekenpunt 5,00 49 45 41 50

07_C rekenpunt 8,00 51 47 43 51

08_A rekenpunt 2,00 54 50 46 55

08_B rekenpunt 5,00 55 51 46 55

08_C rekenpunt 8,00 55 51 46 55

09_A rekenpunt 2,00 54 50 46 55

09_B rekenpunt 5,00 55 51 47 55

09_C rekenpunt 8,00 55 51 47 55

10_A rekenpunt 2,00 50 46 41 50

10_B rekenpunt 5,00 51 47 43 51

10_C rekenpunt 8,00 51 47 43 52

11_A rekenpunt 2,00 50 46 42 50

11_B rekenpunt 5,00 51 47 43 51

11_C rekenpunt 8,00 52 48 43 52

12_A rekenpunt 2,00 47 43 38 47

12_B rekenpunt 5,00 48 44 40 48

12_C rekenpunt 8,00 49 45 41 49

13_A rekenpunt 2,00 50 46 41 50

13_B rekenpunt 5,00 50 46 42 51

13_C rekenpunt 8,00 51 47 42 51

14_A rekenpunt 2,00 54 50 46 55

14_B rekenpunt 5,00 55 51 46 55

14_C rekenpunt 8,00 55 50 46 55

15_A rekenpunt 2,00 50 46 42 50

15_B rekenpunt 5,00 52 48 43 52

15_C rekenpunt 8,00 52 49 44 53

16_A rekenpunt 2,00 47 44 39 48

16_B rekenpunt 5,00 48 45 40 49

16_C rekenpunt 8,00 50 46 41 50

17_A rekenpunt 2,00 48 44 39 48

17_B rekenpunt 5,00 49 46 41 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2019 16:22:22Geomilieu V4.50

Ate Westra
Rechthoek

Ate Westra
Rechthoek







Bijlage 6. Vormvrije MER-beoordeling 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in de gemeente Midden 

– Groningen in 2015 bouwkundig gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school 

bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor 

de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het ‘Scholenprogramma’. Het 

Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en 

toekomstbestendige scholen in 2021.Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal 

binnen een aantal jaren klaar moeten zijn.   

Eén van de opgaven die speelt is het realiseren van een Integraal Kindcentrum aan de Eikenlaan in 

Kolham. Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn toekomstbestendigheid, een hoge 

onderwijskwaliteit en een hoge gebouwkwaliteit. Toekomstbestendig bouwen gaat ervan uit dat de 

nieuwbouw krimp-proof is (vaste en flexibele vierkante meters), aardbevingsbestendig is en bijdraagt 

aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- 

en kinderopvang onder één dak. 

Onderliggend initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te 

kunnen maken, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Op basis hiervan is het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) van toepassing. Deze aanmeldnotitie is de eerste stap in de 

procedure voor het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, zie paragraaf 1.2 en 1.3.  

1.2 Beoordelingskader 

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging van het Besluit m.e.r. 

volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU van de 

Europese Unie. De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm) zijn in de nieuwe 

wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing, waarbij 

het niet uitmaakt of het een activiteit betreft boven of onder de D-drempel.  

1.3 Procedure 

In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven. Voor 

elke aanvraag, waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, dienen de volgende stappen 

genomen te worden. 

1. Er wordt een aanmeldingsnotitie opgesteld.  
2. Het bevoegd gezag neemt een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit hoeft niet in de 

Staatscourant gepubliceerd te worden.  
3. De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag 

(Artikel 7.28 Wet milieubeheer). 
 

Indien de gemeente initiatiefnemer is (zoals in onderliggend geval) hoeft het bevoegd gezag géén 

aanmeldnotitie op te stellen. In het kader van de transparantie wordt echter wel een aanmeldnotitie 

opgesteld, omdat de gemeente ook in onderliggend geval de beslissing moet nemen over de vraag of 

een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Om deze beslissing te nemen moet dezelfde 

informatie worden vergaard als een particulier of ondernemer en moet deze informatie ook aan 

dezelfde beoordelingscriteria worden getoetst. Daarom is voor onderliggend plan een aanmeldnotitie 

opgesteld. 
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1.4 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst (D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen) uit het Besluit 

m.e.r. Voor deze activiteit zijn drempelwaarden opgenomen voor de omvang het stedelijke 

ontwikkelingsproject. Deze drempelwaarden betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten met een 

omvang van: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer,  

• een aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat of  

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
 

De oppervlakte van de locatie van de voorgenomen activiteit bedraagt circa 2.845 m² en blijft daarmee 

onder de drempelwaarden van 100 hectare. De bedrijfsvloeroppervlakte (integraal kindcentrum) 

bedraag circa 850 m² en blijft daarmee onder het bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m². De 

voorgenomen activiteit voorziet tevens in de mogelijkheid om door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan twee woningen mogelijk te maken. Het aantal 

potentiele woningen komt daarmee niet boven de grens van 2.000 woningen. 

Conclusie 
De voorgenomen activiteit blijft onder de genoemde drempelwaarden voor stedelijke 

ontwikkelingsprojecten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r. Om die reden kan worden 

volstaan met een vormvrije m.e.r. 

1.5 Opzet van de aanmeldnotitie 

In artikel 7.16 Wm is beschreven waar een aanmeldingsnotitie aan moet voldoen. In hoofdstuk 2 van 

deze notitie wordt de voorgenomen activiteit beschreven. In hoofdstuk 3 worden de waarschijnlijke 

gevolgen van de activiteit voor het milieu beschreven.  
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2. Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit. In artikel 7.16, tweede 

lid, onder a Wm is opgenomen dat de beschrijving moet ingaan op de fysieke kenmerken van de gehele 

activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerkzaamheden. Daarnaast dient een beschrijving gegeven 

te worden van de locatie van de activiteit met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het 

milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn.  

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de beschrijving van de voorgenomen activiteit en de 

mogelijke gevolgen daarvan voor het milieu aan bod. 

2.1 Voorgenomen activiteit 

Het plan voorziet in de bouw van een Integraal Kindcentrum waar zich een basisschool en een 

peuteropvang zullen vestigen. Om dit plan mogelijk te maken hoeft niet gesloopt te worden. De locatie 

aan de Eikenlaan is een onbebouwd grasveld. 

2.3 Beschrijving van de huidige situatie van de locatie en omgeving 

Het perceel ligt centraal in het centrale dorpsdeel van Kolham, direct tegen de andere 

dorpsvoorzieningen aan (dorpshuis ‘t Mainschoar, de tennisbaan en de ijsbaan). De locatie is 

uitstekend via de Hoofdweg en de Eikenlaan te bereiken. De Eikenlaan en het aangrenzende deel van 

de Hoofdweg zijn vormgegeven als een shared space. Dit maakt de oversteekbaarheid van de weg 

goed is. 

Op onderstaande afbeelding is de locatie – ten opzichte van haar omgeving – weergegeven. 

 

Ligging plangebied. Bron: Google earth. 

Op de volgende afbeeldingen is een impressie van de locatie gegeven. Hierbij zijn de omliggende 

woningen aan de Eikenlaan weergegeven evenals de naastgelegen sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen en sportvoorzieningen. 

IJsbaan 

Tennisbaan 

Hoofdweg 

Dorpshuis 

Hoofdweg 
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Zicht op plangebied vanaf de Eikenlaan. Bron: google earth. 

 

Zicht op plangebied en naastgelegen voorzieningen vanaf kruising Hoofdweg/Eikenlaan. Bron: google 

earth. 

 

Bebouwing aan de overzijde van het plangebied. Bron Google earth. 
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Bestemmingsplan 
Het plangebied ligt binnen het geldende bestemmingsplan Kolham – Froombosch. Op de volgende 

afbeelding is dit weergegeven. 

 

Uitsnede gelde bestemmingsplan. Bron: ruimtelijkeplannen.nl 

De locatie heeft de enkelbestemming ‘Wonen – 1B’. Een klein deel van het plangebied kent de 

gebiedsaanduiding ‘wro – zone ontheffingsgebied dh’. 

De voor 'Wonen - 1B' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie met 

een vrij beroep als opgenomen in Bijlage 4 Lijst vrije beroepen, met daaraan ondergeschikt: 

- groenvoorzieningen;  

- nutsvoorzieningen;  

- water; 

- parkeervoorzieningen;  

met de daarbij behorende verhardingen, tuinen, erven en additionele voorzieningen. 

Op de locatie mogen, binnen het daarvoor aangegeven bouwvlak, zes woningen worden gerealiseerd 

volgens het huidige bestemmingsplan. 

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied - dh' kan het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de bepalingen in de bestemmingsregels die 

gelden voor het plangebied voor het uitoefenen van kleinschalige detailhandel, mits voldaan wordt 

aan in het bestemmingsplan bepaalde voorwaarden. 

Kwetsbaarheid van het milieu 
Het project is getoetst op kwetsbaarheid voor het milieu. Daaruit komt het volgende naar voren:  

• De locatie en omliggende gebieden kennen geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke 

hulpbronnen. Uit het natuuronderzoek blijkt dat er geen Natura2000-gebieden in de omgeving 

aanwezig zijn. Ook zijn er geen effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

• Toetsing van de beoogde ingreep aan de natuurwetgeving laat zien dat negatieve effecten op 

(strikt) beschermde soorten uitgesloten zijn. 

• Het gebied heeft lage archeologische verwachtingswaarde. Het aspect archeologie speelt 

zodoende geen rol in de planvorming. 

• De locatie is niet verdacht in het kader van bodemvervuiling.  Uit het onderzoek komt naar 

voren dat in het plangebied enkele lichte verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Deze licht 

verhoogde gehalten liggen echter onder het criterium voor nader onderzoek en vormen geen 

aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. Daarnaast zijn zintuiglijk geen 

bodemvreemde of asbestverdachte materialen waargenomen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_2.26.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.213_vrijberoep
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/rb_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/rb_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.9_additionelevoorzieningen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.44_bevoegdgezag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00026-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00026-41vg_1.1.html#_1.76_detailhandel
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• In het kader van externe veiligheid heeft een analyse door de omgevingsdienst 

plaatsgevonden.  Hieruit wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het 

verantwoord is om het bestemmingsplan kindcentrum Kolham vast te stellen. Het restrisico is 

in dit kader aanvaardbaar. 

• Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai vormen geen beperkingen voor 

onderliggend plan. 

• Het plan betreft de realisatie van een Integraal Kindcentrum. Het betreft hier een plan 

categorie 3A.2 overeenkomstig bijlage 3a van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(milieukwaliteitseisen). Per ontsluitingsweg worden minder dan 1500 woningen en/of minder 

dan 100.000 m2 bvo kantoor gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de Regeling draagt het plan 

hierdoor ‘niet in betekenende mate’ bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de 

grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof PM10/PM2,5. 

• Het project waarvoor het onderhavige bestemmingsplan wordt opgesteld draagt gezien 

bovenstaande niet bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.   

• Uit een toetsing van het effect van het plan op de waterhuishouding blijkt dat er geen 

negatieve gevolgen zijn. Zo is binnen het plan geen sprake van activiteiten die als gevolg 

kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt.  

• Het plan kent vanuit het aspect milieuzonering geen beperkingen voor omliggende functies en 

omgekeerd. 
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3. Beschrijving van de gevolgen voor het milieu 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het 

milieu als gevolg van de voorgenomen activiteit. In artikel 7.16, tweede lid, onder b en c Wm is 

opgenomen dat de beschrijving moet ingaan op waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit 

kan hebben voor het milieu en de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu als gevolg van de 

verwachte residuen, emissies, productie van afvalstoffen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

In deze beschrijving worden de mogelijke maatregelen om de waarschijnlijk belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu te vermijden meegenomen. 

3.2 Waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu 

Kenmerken  
Om de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu te kunnen beschrijven, wordt een 

onderscheid gemaakt in de aanlegfase en de gebruiksfase. In de aanlegfase is tijdelijk sprake van een 

beperkte toename van vrachtverkeer (geluid en luchtverontreiniging) en bouw- en sloopactiviteiten 

(trillingen). Na afronding van de bouwwerkzaamheden verdwijnen deze effecten.  

Effecten op het woon- en leefklimaat zijn beperkt en betreffen hoofdzakelijk de aspecten verkeer en 

geluid als gevolg van het wegverkeer en stemgeluid. De voorgenomen activiteit leidt tot een geringe 

toename van het aantal verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot een zeer beperkte toename van het 

geluidsniveau in de directe nabijheid van de locatie. Een geringe toename van het aantal 

verkeersbewegingen kan tevens leiden tot een beperkte toename van de luchtverontreiniging. Getuige 

de analyse ten behoeve van het bestemmingsplan leidt dit niet tot significante problemen. Het draagt 

‘niet in betekenende mate bij’. 

Verder voorziet de voorgenomen activiteit niet in het gebruik van gevaarlijke stoffen en wordt er geen 

toename van het risico op ongevallen verwacht als gevolg van de voorgenomen activiteit. In de directe 

omgeving zijn geen projecten die in combinatie met onderliggend plan leiden tot extra effecten. De 

effecten in de gebruiksfase hebben een permanent karakter.  

Bereik van de effecten 
De voorgenomen activiteit heeft geen gebieds- en landsgrens overschrijdende effecten. De effecten 

van de voorgenomen activiteit zijn zeer beperkt van omvang en treden alleen lokaal op. Ten aanzien 

van gevoelige gebieden in de omgeving zijn er geen effecten te verwachten.  

Afvalstoffen  
Het voorgenomen gebruik zal zorgen voor de productie van afvalstoffen, zoals huishoudelijk afval en 

afvalwater van het Kindcentrum. Deze stoffen worden volgens de normen van de gemeente 

ingezameld en verwerkt.   

Natuurlijke hulpbronnen  
Voor de realisatie van het project worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als 

bouwmateriaal, zoals beton, hout, staal en grond. Een andere locatie zal niet leiden tot minder gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen.  
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Maatregelen 
Zoals hiervoor beschreven heeft het plan minimale milieukundige effecten. Om deze minimale 

effecten nog verder te minimaliseren, worden geen specifieke maatregelen getroffen voor, tijdens of 

na de uitvoering van de plannen. 

3.3 Eindconclusie 

Op basis van onderliggend plan zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en daarom 

hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. 
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Nota van beantwoording zienswijzen 
Bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham  3 

1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham (hierna: KC Kolham) heeft vanaf 9 mei 

2019 zes weken ter inzage gelegen. Publicatie van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden op 8 

mei 2019 in de Staatscourant en De Regiokrant. De reactietermijn eindigde op 19 juni 2019. 

 

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

door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte 

van het ontwerp bestemmingsplan heeft geleid. 

 

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

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

de zienswijzen daarom geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn genummerd, zodat de nota 

geen NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke 

personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke zienswijze heeft ingediend, is een los overzicht 

van indieners van zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld. 

2. Zienswijzen 

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

onderstaand overzicht) 

 

 datum ontvangst naam/organisatie adres 

1 11 juni 2019 Anoniem   

2 15 juni 2019 Anoniem  

3 17 juni 2019 Tennisvereniging “Kolham”  

4 19 juni 2019 Dorpshuis Kolham  

 

Alle zienswijzen zijn binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en daarmee 

ontvankelijk. 

 

Hierna wordt onder A een samenvatting van de zienswijze gegeven (de complete zienswijzen zijn 

opgenomen in bijlage 1). Onder B staat de gemeentelijke reactie hierop en –indien van toepassing- 

onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 

Zienswijze 1 

A1 Wij denken dat de waarde van ons huis zal verminderen met de komst van het centrum. 

B1 Indien bezwaarmaker vreest schade te lijden door de realisatie van het bestemmingsplan 

KC Kolham, kan een verzoek om planschade worden ingediend. Eventuele daling van de 

marktwaarde van de woning zal dan door een onafhankelijk bureau worden beoordeeld. 

Mocht er dan sprake zijn van geleden schade, dan zal er planschade worden uitbetaald. 

Hierop is de planschadeverordening van toepassing. Dit is een aparte procedure en staat in 

zoverre los van de onderhavige procedure. 

C1 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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A2 Wij voorzien (parkeer)problemen tijdens de bouw van het centrum. Onze auto’s moeten in 

de parkeerhavens staan. Ook het bouwverkeer moet hier laden en lossen. 

B2 De aannemer maakt vooraf aan de uitvoering een tekening van de bouwplaatsinrichting 

waarop onder andere aangegeven wordt op welke wijze er (veilig) wordt voorzien in de 

opslag van bouwmaterialen. De aan- en afvoer van bouwmaterialen kan in overleg met de 

aannemer gecoördineerd (bijvoorbeeld binnen bepaalde tijdstippen) worden uitgevoerd. 

Mocht het nodig zijn om incidenteel de weg af te sluiten, dan geldt hierbij dat er 

vroegtijdig met de bewoners (en de hulpdiensten) over gecommuniceerd moet worden. Ook 

wordt aangegeven wie namens de aannemer tijdens de bouw het aanspreekpunt voor de 

bewoners is. Overigens ziet het bestemmingsplan niet op de bouwfase, dat is pas aan de 

orde bij de fase van de omgevingsvergunning. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ook 

bij realisatie conform het huidige bestemmingsplan sprake zou zijn van aan- en afvoer van 

bouwmaterialen en verkeer ten behoeve van bouw. 

C2 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A3 Wij vrezen na de bouw overlast als gevolg van het halen en brengen van schoolkinderen. 

B3 Er is berekend wat het aantal benodigde parkeerplaatsen specifiek voor het Dorpshuis zou 

moeten zijn incl. sporthal en bibliotheek en tennisvereniging. Hieruit blijkt dat er voor de 

schoolontwikkeling 5 parkeerplaatsen voor medewerkers benodigd zijn en 14 K&R-

parkeerplaatsen voor het brengen en halen van kinderen. In totaal dus 19 parkeerplaatsen.  

Het benodigde aantal parkeerplaatsen specifiek voor het Dorpshuis is 22. In totaal zijn dus 

als losstaande functies in totaal 19 + 22 = 41 parkeerplaatsen benodigd. Door toepassing 

van dubbelgebruik (met als uitgangspunt dat het Dorpshuis zelf overdag maximaal 40% 

bezet is) is een totaal aantal van 28 parkeerplaatsen benodigd, waarvan de helft ten 

behoeve van K&R. 

 

Aan de voorzijde van het Dorpshuis kunnen ongeveer 16 parkeerplaatsen gerealiseerd 

worden. Door het realiseren van een extra inrit kan er een rondje worden gereden. Het 

instellen van een eenrichtingscircuit lijkt hier zeer gewenst. Deze parkeerplaatsen worden 

vooral ingezet voor kort parkeren en K&R en daarnaast voor algemeen parkeren voor het 

Dorpshuis.  

 

Naast het Dorpshuis zijn er ook nog 7 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze kunnen in principe 

ook gehandhaafd blijven maar er is wel een voorkeur om fietsverkeer via een afzonderlijke 

verbinding zoveel mogelijk buiten het gemotoriseerde verkeer om naar het schoolplein te 

geleiden. Dat zou dan over het terrein van de voormalige jeu de boulesbaan gaan achter 

deze parkeerplaatsen langs. Deze ruimte kan dan ook benut worden als looproute van de 

parkeerplaatsen voor het Dorpshuis naar de school toe. Dit voorkomt dat het brengende en 

halende verkeer de Eikenlaan belast. 

 

Er zouden dan aan de Eikenlaan nog ongeveer 12 parkeerplaatsen extra gerealiseerd 

moeten worden. Er zijn hiervoor diverse varianten ontwikkeld. Uiteindelijk gaat de 

voorkeur uit naar een situatie waarbij langs de Eikenlaan aan de schoolzijde de extra 

benodigde parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Door het beperkte aantal gaat de 

voorkeur uit naar haaks parkeren. De parkeerder kan dan zelf de keuze maken op welke 

wijze aan- en weggereden kan worden. Hierdoor ontstaat spreiding en komt niet alle 

verkeersdruk op het eerste gedeelte van de Eikenlaan.  
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Tevens is hierdoor geen extra ruimte benodigd van het schoolplein. Verkleining van het 

schoolplein is niet wenselijk omdat daarmee de speelruimte maar ook de ruimte voor 

voetgangers en fietsers wordt beperkt.  

 

De parkeerplaatsen in de Eikenlaan kunnen ’s avonds en in het weekend als overloop 

worden benut voor het dorpshuis en eventueel de tennisbanen.  

 

De extra benodigde parkeerplaatsen aan de Eikenlaan gaan niet ten koste van het 

bestaande bewonersparkeren; er wordt nog onderzocht in hoeverre het bewonersparkeren 

hier juist verder geoptimaliseerd kan worden.   

 

Deze maatregelen moeten zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroom en daarmee zo 

min mogelijk overlast van (auto)verkeer als gevolg van het brengen en halen van kinderen.  

 

Het is trouwens de bedoeling dat personeel voor parkeren gebruik maakt van de 

parkeerplaatsen bij de huidige schoollocatie. Daarmee wordt de parkeerdruk ook weer 

verkleind, dit kan in mindering worden gebracht op de hierboven geschetste situatie. 

C3 Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan. Dit deel van de zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

Zienswijze 2 

A1 Nu er een kindcentrum in plaats van woningen tegenover onze woning komt, verwachten 

wij dat onze woning slecht(er) verkoopbaar gaat worden. Daarnaast verwachten wij een 

aanzienlijke waardedaling. 

B1 Het staat niet vast dat de voorgenomen ontwikkeling (kindcentrum) invloed heeft op de 

verkoopbaarheid van de woning van bezwaarmaker. Mogelijk treedt er als gevolg van de 

ontwikkeling wel waardevermindering van de woning op. Indien bezwaarmaker vreest 

schade te lijden door de realisatie van het bestemmingsplan KC Kolham, kan een verzoek 

om planschade worden ingediend. Eventuele daling van de marktwaarde van de woning zal 

dan door een onafhankelijk bureau worden beoordeeld. Mocht er dan sprake zijn van 

geleden schade, dan zal er planschade worden uitbetaald. Hierop is de 

planschadeverordening van toepassing. Dit is een aparte procedure en staat in zoverre los 

van de onderhavige procedure. 

C1 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A2 Een school met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en bijbehorende 

buitenspeelruimte zal zeker invloed hebben op ons woongenot en regelmatig tot overlast 

leiden (verkeersoverlast, geluidsoverlast). 

B2 Dat er met de komst van een kindcentrum op deze plek voor de omgeving iets gaat 

veranderen ten opzichte van de huidige (planologische) situatie, lijkt voor de hand te 

liggen. Qua bebouwingsintensiviteit is er op dit moment meer mogelijk (woningbouw) dan 

er naar alle waarschijnlijkheid zal komen ten behoeve van het kindcentrum. Qua gebruik 

zal er met name gedurende de dagperiode iets veranderen. De uitstraling vanaf het perceel 

richting (woon)omgeving zal buiten school- en opvangtijden (met name ’s avonds en ’s 



Nota van beantwoording zienswijzen 
Bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham  6 

weekends) mogelijk zelfs minder zijn dan bij invulling van het perceel met woningbouw. 

Tijdens school- en opvangtijden zal er met name vanaf het schoolplein sprake zijn van 

uitstraling richting omgeving. De mate van invloed hiervan op het woongenot en de mate 

waarin als gevolg hiervan eventuele overlast kan worden ervaren, wordt mede bepaald door 

de plek van het kindcentrum en de situering van het schoolplein. Waarbij dient te worden 

opgemerkt dat het typeren van de gebruikelijke uitstraling van een school- en 

opvanglocatie op de omgeving als ‘overlast’ valt te betwisten dan wel subjectief is. 

 

Verkeerstechnisch zal een kindcentrum een grotere impact hebben dan invulling van het 

perceel met woningen. Vooralsnog is niet volstrekt duidelijk hoe de verkeersstromen zullen 

lopen. Er wordt onderzocht op welke wijze dit vorm kan krijgen op zodanige wijze dat het 

niet zal leiden tot onaanvaardbare verkeersoverlast. 

Het ontwerpen van de nieuwbouw en het verkeersplan, waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met de belangen van de school, het dorpshuis, de tennisvereniging en de 

omwonenden, is onderdeel van de opdracht aan de architect. Dit betekent dat de 

gemeente met het dorp (school, dorpshuis, tennisvereniging en bewoners) in gesprek gaat 

over de resultaten van het structuurontwerp, het voorlopige ontwerp en het definitieve 

ontwerp. Verder kan op basis van de informatieavond worden benoemd dat bij het te 

ontwerpen verkeersplan gekeken wordt naar het fietsparkeren op het terrein van de school, 

een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de Eikenlaan, het gezamenlijk gebruik 

van parkeervoorzieningen waaronder een kiss & ride gebied bij het dorpshuis en de kruising 

Hoofdweg/Eikenlaan in relatie tot het kruisende (fiets)verkeer.  

 

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat het algemeen belang bij de ontwikkeling 

zwaarder weegt dan het individuele belang van bezwaarmaker. 

C2  Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A3 Parkeren wordt door toevoeging van een school met kinderopvang een probleem. De 

parkeerplaats voor het dorpshuis is al regelmatig minstens driekwart vol, zowel overdag 

als ’s avonds. 7 extra parkeerplaatsen is niet voldoende, alleen al voor de auto’s van 

personeel niet. Onze verzoek is het personeel te laten parkeren op de parkeerplaats bij de 

tennisbaan/ijsbaan. 

B3 Zie hiervoor reactie B3 onder zienswijze 1. 

C3  Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan. Dit deel van de zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

 

A4 De verkeersveiligheid neemt af. Doordat de Eikenlaan jaren geleden smaller is gemaakt, 

ontstaan er al regelmatig gevaarlijke situaties. Het is nu al vaak niet mogelijk als 

tegemoetkomende auto’s om elkaar te passeren. Toenemende verkeersintensiteit zal tot 

nog meer gevaarlijke situaties en mogelijk ongelukken leiden. 

B4 Zie hiervoor reactie B3 onder zienswijze 1. 

C4  Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Inmiddels is dit onderwerp opgenomen in de toelichting van het 
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bestemmingsplan en is er in zoverre dan ook sprake van aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

A5 De bouwfase zal veel problemen gaan geven met aan- en afvoer van materialen en door 

tijdelijk vervallende parkeerplaatsen. Er is op de Eikenlaan geen ruimte voor laden en 

lossen van grote (vracht)auto’s en machines. 

B5 De aannemer maakt vooraf aan de uitvoering een tekening van de bouwplaatsinrichting 

waarop onder andere aangegeven wordt op welke wijze er (veilig) wordt voorzien in de 

opslag van bouwmaterialen. De aan- en afvoer van bouwmaterialen kan in overleg met de 

aannemer gecoördineerd (bijvoorbeeld binnen bepaalde tijdstippen) worden uitgevoerd. 

Mocht het nodig zijn om incidenteel de weg af te sluiten, dan geldt hierbij dat er 

vroegtijdig met de bewoners (en de hulpdiensten) over gecommuniceerd moet worden. Ook 

wordt aangegeven wie namens de aannemer tijdens de bouw het aanspreekpunt voor de 

bewoners is. Overigens ziet het bestemmingsplan niet op de bouwfase, dat is pas aan de 

orde bij de fase van de omgevingsvergunning. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ook 

bij realisatie conform het huidige bestemmingsplan sprake zou zijn van aan- en afvoer van 

bouwmaterialen en verkeer ten behoeve van bouw. 

C5  Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A6 Eventueel heien kan aanzienlijk risico op schade aan onze woning betekenen, temeer nu 

als gevolg van de aardbevingsproblematiek al duidelijk is geworden dat de woningen aan 

de Eikenlaan zeer schadegevoelig zijn. Wij stellen de gemeente nu alvast aansprakelijk 

voor alle te leiden schade als gevolg van nieuwbouw van het KC. 

B6 In de regel valt schade als gevolg van fysieke bouwhandelingen onder de dekking van de 

verzekering van de bouwer, hoewel natuurlijk alles in het werk gesteld zal worden om te 

voorkomen dat het zover komt. Overigens ziet dit deel van de zienswijze eerder op de 

vergunningenfase dan op het bestemmingsplan, waarbij opgemerkt dient te worden dat ook 

voor bouwen in overeenstemming met het nu geldende bestemmingsplan heien aan de orde 

zou kunnen zijn. 

C6 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A7 Schoolpleinen werken aantrekkend op hangjeugd met overlast tot gevolg. 

B7 Het staat niet vast dat de vestiging van een kindcentrum leidt tot hangjongeren op het 

perceel. Als dit wel het geval is en dit leidt tot overlast, dan kan daartegen worden 

opgetreden door daartoe bevoegde personen/instanties. Vaak worden schoolpleinen 

voorzien van borden waarop staat dat betreden gedurende bepaalde tijdvakken niet is 

toegestaan. Betreden van het perceel is dan wederrechtelijk, en in dat opzicht geen reden 

om af te zien van een kindcentrum op deze plek. 

C7  Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A8 Voorkeur gaat uit naar een nieuwe school op de plek van de huidige school. Bewoners zijn 

niet blij met de komst van een school op de voorgestelde plek. 

B8 De voorgestelde locatie aan de Eikenlaan biedt meer mogelijkheden op het gebied van 

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. De huidige locatie aan een doodlopende weg met 

beperkte parkeerruimte is in dat opzicht minder geschikt. 

De school maakt daarnaast gebruik van de sporthal die bij het dorpshuis gelegen is. Met 

deze locatie vervalt de noodzaak voor de schoolklassen om telkens de Hoofdweg over te 
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steken. Op deze plek aan de Eikenlaan is ook meer ruimte om in te kunnen spelen op een 

eventuele toename in aantal kinderen. 

C8  Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Zienswijze 3 

A1 De toegang tot het tenniscomplex dient zowel tijdens als na de bouw gegarandeerd te zijn. 

Wij zijn voorstander van parkeergelegenheid tussen dorpshuis en KC en wensen in elk geval 

de bestaande parkeergelegenheid bij de ingang van het tennispark te behouden. 

B1 Uiteraard blijft het tenniscomplex te allen tijde bereikbaar. Voor de parkeergelegenheid in 

de nieuwe situatie verwijzen wij hier naar reactie B3 onder zienswijze 1. 

C1 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A2 Met het bepalen van plaats en hoogte van het nieuwe KC en beplanting dient rekening 

gehouden te worden met de zonnepanelen op het clubgebouw. 

B2 Dit argument ziet met name op de ontwerpfase van het gebouw en niet zozeer op het 

bestemmingsplan. Bij het ontwerp zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden 

gehouden. 

C2  Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A3 Met betrekking tot de optionele woonfunctie in het plan merken wij op dat aan de hand 

van geluidsmetingen uit 2010 is gebleken dat bepaalde afstanden in acht moeten worden 

genomen indien woningbouw gaat plaatsvinden. 

B3 Het betreft hier een wijzigingsbevoegdheid. Op het moment dat daarvan gebruik wordt 

gemaakt, zal moeten worden voldaan aan een wettelijk akoestisch niveau. 

C3 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A3 Wij zijn voor een ontwerp waarbij ons complex zichtbaar blijft vanaf de Eikenlaan. 

B3 Dit argument ziet met name op de ontwerpfase van het gebouw en niet zozeer op het 

bestemmingsplan. Bij het ontwerp zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden 

gehouden. 

C3 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Zienswijze 4 

A1 Onze grote zorg is de verkeersdruk bij het brengen en halen van kinderen. Voorkomen 

moet worden dat ouders via de smalle straten in de wijk de dorpskern weer verlaten. Om 

dit te voorkomen kunnen ouders vanaf de Hoofdweg via de Eikenlaan heen en langs 

dezelfde route weer terug. 

B1 Zie hiervoor reactie B3 onder zienswijze 1. 

C1  Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan. Dit deel van de zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

 

A2 Een andere zorg betreft parkeervoorzieningen. Gesteld wordt dat 7 parkeerplaatsen 

genoeg zouden moeten zijn. Daarbij wordt geen rekening gehouden met ouders die 
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kinderen brengen/halen en hun auto ook moeten parkeren. Hiervoor moet meer 

parkeerruimte komen. 

B2 Zie hiervoor reactie B3 onder zienswijze 1. 

C2  Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan. Dit deel van de zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

 

A3 Een “kiss and ride zone” op het plein voor het dorpshuis levert naar onze mening 

gevaarlijke verkeerssituaties op. Fietsers en voetgangers maken gelijktijdig gebruik van 

het plein en dat zorgt voor gevaar bij zo’n zone en het kruispunt Hoofdweg-Eikenlaan. 

B3 Zie hiervoor reactie B3 onder zienswijze 1. 

C3  Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de inloopavond van 

29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan. Dit deel van de zienswijze heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

3. Reacties overlegpartners 

Het ontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de (relevante) wettelijke overlegpartners. Geen 

van de betrokken vooroverlegpartners heeft naar aanleiding daarvan opmerkingen gemaakt ten 

aanzien van het ontwerp. 

4. Ambtshalve aanpassingen 

 

 

A1 Een toelichting voor de nabijgelegen percelen met de bestemming Gemengd – 1 ontbrak. 

B1 Aan paragraaf 4.2.1 (Analyse plangebied) is deze toelichting toegevoegd. 

 

A2 In de paragraaf over geluid ontbrak het onderwerp ‘stemgeluid’. 

B2 Aan paragraaf 4.8 (Geluid) is een analyse met betrekking tot stemgeluid toegevoegd. 

 

A3 Paragraaf 4.9 is uitgebreid met een analyse van de beoogde verkeerskundige oplossingen 

voor verkeersstromen en parkeren. Op het moment van de ontwerpfase werd nog onderzoek 

gedaan naar de verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is dit nog aan de orde geweest tijdens de 

inloopavond van 29 oktober. Vervolgens is dit ambtshalve ingepast in de toelichting bij het 

bestemmingsplan 

B3 De maximaal toegestane bouwhoogte van 10 meter wordt bij de vaststelling gewijzigd naar 8 

meter. 

 

A4 De paragraaf over inspraak was nog niet volledig.  

B4 Paragraaf 8.2 (Inspraak) is aangevuld. Logischerwijs is daarbij ook een plek ingeruimd voor 

de ontvangen zienswijzen.  
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Bijlage 1: Zienswijzen 

 

Zienswijze 1 
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Zienswijze 2 
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Zienswijze 3 
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Zienswijze 4 
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