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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding nieuw bestemmingsplan

In 2009 is een dorpsvisie voor de kern Meeden opgesteld. Hierin is weergegeven dat het 
centrum van Meeden moet worden verbeterd, in combinatie met de clustering van 
voorzieningen. De dorpsvisie is vervolgens vertaald in een bestemmingsplan voor het gehele 
dorp Meeden (2012), waarin deze doelstelling nader planologisch is uitgewerkt.

In 2015 is gestart met de planvorming omtrent het Multifunctioneel Centrum Meeden (MFC). 
Dit is samen met de scholen, het dorpshuis en de inwoners opgepakt en heeft vorm gekregen 
in een visie met een programma van eisen. Er is eveneens in de visie aandacht besteed aan 
het integraal kindcentrum (IKC), dat ook een plaats zal krijgen in het centrumgebied. In het 
kader van de visie en het programma van eisen is een scenariostudie opgesteld. Hierin werd 
uitgegaan van hergebruik van het bestaande vastgoed in het centrum. Integraliteit en bundeling 
stonden hierin centraal. In 2017 is hiervoor een passend bestemmingsplan opgesteld.

Inmiddels zijn de plannen verder gevorderd en wordt geen IKC maar een MFA, een 
multifunctionele accommodatie, gerealiseerd. Niet langer is sprake van hergebruik maar van 
sloop en nieuwbouw. De aanwezige Sjaloomschool, dorpshuis en sportzaal worden gesloopt. 
Een nieuw gebouw wordt teruggebouwd met daarin ruimte voor de beide scholen 
(Sjaloomschool en De Mieden, wordt een combinatieschool), een peuterspeelzaal/opvang, de 
bibliotheekfunctie en dorpshuis met sportzaal. Naast de MFA wordt een aantrekkelijk 
ontmoetingsplein ingericht. Op deze wijze krijgen de inwoners van Meeden een 
toekomstbestendig dorpscentrum.

In het bestemmingsplan Meeden - MFC dat op 30 november 2017 is vastgesteld, zijn de 
gronden bestemd als Centrum. Daarnaast zijn twee bouwvlakken op de uiterste zijden van het 
bestemmingsvlak opgenomen. De beoogde nieuwe MFA wordt op het midden van het 
bestemmingsplan gerealiseerd. De vorenstaande ontwikkeling past dan ook niet geheel in het 
geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan voor deze ontwikkeling 
zowel noodzakelijk als gewenst.

1.2  Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen in het centrum van het dorp Meeden. Het 
plangebied is aan de noordzijde duidelijk begrensd door de bebouwingswand van de 
rijenwoningen aan Tussen Baide Meulens. De zuidkant wordt begrensd door de lintbebouwing 
aan de Hereweg. De woningen aan de oostzijde van de Kerkstraat vormen ook een duidelijke 
grens. De westzijde van het plangebied wordt gekenmerkt door een enigszins open structuur. 
De voormalige kerk met aanbouwen en een woning staat enigszins los in de ruimte door de 
brede profielen. Functioneel gezien grenst het plangebied aan de noordzijde aan woongebied. 
Het gebied zelf is vooral een maatschappelijke zone in het lint. 

Het plangebied ligt ingesloten tussen de Meidoornlaan, Tussen Baide Meulens, Hereweg en de 
Kerkstraat en omvat de kadastrale percelen 00300, 01095 deels, en 00720, sectie G, 
kadastrale gemeentecode MDN02. 

5  



MFA Meeden (vastgesteld)

Figuur 1. Weergave plangebied

1.3  Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dat op het plangebied van toepassing is, is het bestemmingsplan 
'Meeden - MFC' zoals vastgesteld op 30 november 2017. De gronden zijn hierbinnen bestemd 
als 'Centrum', zijn deels voorzien van een bouwvlak en hebben een dubbelbestemming 'Waarde 
- Reliëf'. Binnen de centrumbestemming zijn de gronden bestemd voor diverse doeleinden 
zoals, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca en 
bedrijven. Gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen een bouwvlak met een maximale 
bouwhoogte van 6 meter.

De gronden binnen de bestemming 'Waarde - Reliëf' zijn aangewezen voor de bescherming van 
het reliëf en de herkenbaarheid daarvan, ter plaatse van de dekzandruggen.   

1.4  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 de planbeschrijving van het voornemen. 
Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op het relevante beleid waarna in hoofdstuk 4 het voornemen 
getoetst wordt aan de relevante wet- en regelgeving. De juridische toelichting van het plan staat 
beschreven in hoofdstuk 5. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Meeden is met circa 1.800 inwoners één van de kleinere dorpen van Midden-Groningen. 
Meeden kent een sterk 'wij-gevoel'. Inwoners staan voor elkaar klaar en er is een bloeiend 
verenigingsleven. Er dreigt echter een afname van (deelname aan) sociaal-culturele en 
recreatieve activiteiten. Door het 'wij-gevoel' zo goed mogelijk vast te houden, blijft er ook in de 
toekomst een stabiele basis aanwezig om dergelijke activiteiten een kans van slagen te geven. 
Derhalve willen de inwoners van Meeden haar maatschappelijke en overige voorzieningen op 
een duurzame wijze in stand houden.

In Meeden zijn verschillende maatschappelijke accommodaties en overige voorzieningen 
aanwezig. Er zijn twee basisscholen, peuterspeelzaal, een dorpshuis met sportzaal en 
bibliotheek, huisarts, fysiotherapeut, jeugdsoos en verschillende sportaccommodaties 
aanwezig. Eveneens zijn er een kleine supermarkt en meerdere (kleinschalige) bedrijven in het 
dorp gevestigd.

Er is één openbare basisschool en één protestants-christelijke basisschool. In de toekomst 
verwachten beide scholen elk zo'n 60 à 75 leerlingen te hebben. Onderwijskundig, 
organisatorisch en financieel is het niet wenselijk om deze twee scholen in stand te houden. 
De schoolbesturen hebben daarom aangegeven in de toekomst een samenwerkingsschool te 
willen realiseren. Gelet op de ouderdom van de schoolgebouwen en de huidige 
exploitatielasten is een nieuwe school noodzakelijk waarin naast het onderwijs in ieder geval 
ook het peuterspeelzaalwerk is ondergebracht.

In het plangebied staat in de huidige situatie nog de bebouwing van de Sjaloomschool en de 
bebouwing van het dorpshuis met sportzaal. De gronden er om heen zijn ingericht als 
schoolplein/speelruimte. Het plangebied is groen ingericht met veel grote beeldbepalende 
bomen.

Figuur 2. Weergave plangebied met zicht op dorpshuis gezien vanaf  de Hereweg (bron: GoogleMaps, 2019)
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Figuur 3. Weergave plangebied met zicht op de Sjaloomschool gezien vanaf  de Hereweg (bron: GoogleMaps, 2019)

Figuur 4. Weergave plangebied met zicht op Sjaloomschool gezien vanaf  Tussen Baide Meulens (bron: GoogleMaps, 2019)

2.2  Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie worden alle benodigde functies gecombineerd en in nauwe samenwerking 
met elkaar aangeboden. Er zal een centrale ontmoetingsplek ontstaan waar jong en oud 
welkom zijn. De gebruikers van deze plek hebben respect voor elkaar en stellen zich 
dienstbaar op aan het geheel. Dit moet leiden tot een daadwerkelijke integratie van het 
gebruik. Deze integratie krijgt zijn beslag in flexibele en toekomstbestendige bebouwing voor 
voornamelijk maatschappelijke functies.

Deze combinatie van functies krijgt vorm door middel van een multifunctionele accommodatie. 
In deze accommodatie bevinden zich in de toekomstige situatie basisscholen, 
peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, dorpshuis, kantoren en een sportzaal. De huidige 
bebouwing wordt gesloopt waarvoor één nieuw gebouw wordt teruggebouwd. Voor de MFA is 
een stedenbouwkundige visie opgesteld om richting te geven aan de inrichting van het 
plangebied.

Stedenbouwkundige visie

De MFA wordt de huiskamer van Meeden. Het gaat hierbij niet alleen om het gebouw. Het 
geheel van gebouw en omgeving (openbare ruimte) vormt de nieuwe huiskamer van het dorp. 
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Het gebouw wordt daarom centraal in gebied gesitueerd. Dit geeft de mogelijkheid om het 
omringende gebied optimaal bij de MFA te betrekken. Uitgangspunt is dat gebouw en 
omgeving een sterke relatie hebben. Een gebied en gebouw met een uitnodigende, open en 
dorpse uitstraling wordt nagestreefd, met een vormgeving die past bij het dorp en de plek. 
Schuren of boerderij als inspiratiebron zijn denkbaar. 

De bestaande waardevolle bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Het bestaande laantje 
nabij de Hereweg en de grote rode beuk worden in ieder geval ingepast in het plan. De 
hoofdentree van de MFA wordt gekoppeld aan het bestaande laantje en een goede, herkenbare 
oversteek over de Hereweg. Hiermee wordt de entree verankerd op de plek. 

Het gebouw en de inrichting van het terrein hebben twee verschillende sferen die in elkaar 
overlopen. Eenheid tussen gebouw en terrein is uitgangspunt. Door de vrije ligging van de MFA 
is een alzijdige oriëntatie van belang. De zuidzijde behoort tot de belevingswereld van de 
Hereweg. 

Stenig verblijfsgebied met groen in verharding bepaalt het beeld van de openbare ruimte. Het 
bestaande reeds ingezette inrichtingsprincipe wordt voortgezet. De gevels van de MFA sluiten 
hierop aan. Baksteen en een meer formele uitstraling kenmerken de MFA. Met de genoemde 
keuzes wordt het gebouw en het terrein verankerd aan de hoofdstructuur van het dorp. 

De noordzijde van het terrein wordt groen, organisch ingericht. De gevels van de MFA sluiten 
hierop aan. Natuurlijk en open zijn kernwoorden. Het groene gebied vormt een groene buffer 
naar de bestaande woningen en tegelijkertijd is het groene belevingswereld van de school. Er 
is ruimte voor natuurlijke spelen. Eventuele erfafscheidingen passen in dit groene beeld. 

De figuur hieronder geeft een indicatieve weergave van de nieuwe situatie van het plangebied. 

Figuur 5. Indicatieve weergave nieuwe situatie plangebied.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Landelijk beleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst de rijksambities tot 2040 en 
formuleert doelen, belangen en opgaven tot 2028. De leidende gedachte in de SVIR is ruimte 
maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste rijksnota die de onderwerpen 
infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op 
decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de 
ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de 
bevolking, en daarmee de samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn 
onder andere het aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel 
mogelijk benutten van locaties voor transformatie en herstructurering.

Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 
milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. 
In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (samenwerkende) Gemeenten 
zorgen voor (boven) lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de 
provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
woningbouwprogramma's. Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio's 
rondom de main-, brain- en greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische 
urgentieaanpak. In krimpregio's wordt het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling 
doorgezet.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 
onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen, zou moeten worden ingezet. De 
SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn 
om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. 
Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, 
gewenst. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin 
die kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij 
het Natuurnetwerk Nederland en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, is 
gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering 
van de bestuurlijke drukte.

Uit de kaart 'nationale ruimtelijke hoofdstructuur' blijkt dat specifiek van toepassing op de 
gemeente Midden-Groningen zijn:

ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie. 
Midden-Groningen is aangewezen als gebied waar goede mogelijkheden aanwezig zijn 
voor windenergie;
ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. In de 
gemeente Midden-Groningen ligt een gereserveerd tracé voor transportleidingen.

Beide onderdelen zijn voor dit planvoornemen niet relevant. 
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3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijk ing

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' 
geïntroduceerd. Per 1 oktober 2012 is deze ladder als motiveringseis in artikel 3.1.6, tweede 
en derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De Ladder is als instrument 
waarmee vraag en aanbod van stedelijke functies goed op elkaar afgestemd worden. Per 1 juli 
2017 is de ladder aangepast en luidt als volgt:

'De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 
Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand 
stedelijk gebied'.

Onderzocht moet worden of er wel behoefte is aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
Herstructurering en verbetering van bestaande terreinen dan wel transformatie van bestaande 
gebouwen heeft de voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe terreinen en gebouwen.

Als nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 
andere stedelijke voorzieningen.' De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het 
beantwoorden van de vraag of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiervoor kan 
gekeken worden naar jurisprudentie. Hieruit blijkt dat niet iedere ruimtelijke ontwikkeling als 
stedelijke ontwikkeling valt te kwalificeren. Of sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt 
bepaald door de aard en omvang van de stedelijke ontwikkeling in relatie tot de omgeving.

Een in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling dient voldoende substantieel te zijn om 
als stedelijke ontwikkeling te kunnen worden aangemerkt. Wanneer een bestemmingsplan 
voorziet in een terrein met een ruimtebeslag van meer dan 500 m2 of in een gebouw met een 
bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m2, dient deze ontwikkeling in beginsel als een stedelijke 
ontwikkeling te worden aangemerkt. Bij de beantwoording van de vraag of een stedelijke 
ontwikkeling die een bestemmingsplan mogelijk maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
de zin van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro behelst, moet in onderlinge samenhang worden 
beoordeeld in hoeverre het plan, in vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan, voorziet 
in een functiewijziging en welk planologische beslag op de ruimte het nieuwe plan mogelijk 
maakt in vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan (uitspraken van 6 april 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:915 (Oldenzaal), en van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1064 (Waalre)).

TOETSING

Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw MFA mogelijk gemaakt. In de huidige 
situatie is in het plangebied een school en een dorpshuis met sportzaal aan bebouwing 
aanwezig. De gezamenlijke oppervlakte van deze bestaande bebouwing bedraagt circa 1.700 
m2 bvo. In de nieuwe situatie wordt een nieuw gebouw gerealiseerd van circa 1.700 m2. De 
feitelijke bebouwing neemt met het planvoornemen niet toe.

In de huidige planologische situatie zijn twee bouwvlakken ingetekend van een totale 
oppervlakte van 3.800 m2. In de nieuwe situatie is een bouwvlak ingetekend van circa 3.300 
m2. Het planologisch ruimtebeslag neemt dan ook af. 

Zowel in de feitelijke situatie als in de planologische mogelijkheden neemt het ruimtebeslag in 
de toekomstige situatie van de gebouwen niet toe. Het planvoornemen is dan ook niet aan te 
merken als nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Nadere motivatie van de ladder is dan ook niet noodzakelijk.
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Behoefte

Hoewel nadere motivatie van de ladder niet noodzakelijk is, dient nog wel een beschrijving 
gegeven te worden van de behoefte aan de ontwikkeling. De behoefte aan onderliggend plan 
volgt uit het ‘Integraal Accommodatiebeleid en accommodatieplan' van de voormalige 
gemeente Menterwolde. Het beleid en plan volgt uit de opgave die (destijds de gemeente 
Menterwolde, inmiddels de gemeente Midden-Groningen) heeft in het kader van 
toekomstbestendige onderwijshuisvesting. In dit programmaplan is gekeken naar 
toekomstbestendige onderwijshuisvesting maar ook naar veiligheid, 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.

Met de ontwikkeling van het MFA worden de krachten gebundeld in één nieuw gebouw waarin 
diverse functies naast elkaar kunnen bewegen. Daarnaast is het gebouw multifunctioneel 
inzetbaar en kan daarmee voor vele doeleinden gebruikt worden. Het planvoornemen voorziet 
dan ook in een concrete behoefte om het dorp Meeden in voldoende voorzieningen te kunnen 
voorzien. 

3.1.4  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het Rijksbeleid uitvoerbaar.

3.2  Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1  Provinciaal Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie 2016 - 2020 van de provincie Groningen bevat de integrale lange 
termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt het 
Provinciaal Omgevingsplan (POP). Doel van de omgevingsvisie is het aantrekkelijke woon- en 
leefklimaat in de provincie verder verbeteren. Het accent in het beleid ligt op het benutten van 
de ontwikkelingsmogelijkheden, naast het beschermen van de karakteristieke bebouwde en 
onbebouwde elementen. De provincie wil ruimte bieden voor ondernemerschap om in te spelen 
op de dynamische ontwikkelingen. Activiteiten lopen steeds meer door elkaar heen. Dat heeft 
gevolgen voor het ruimtegebruik. Functies, als bijvoorbeeld wonen en werken, zijn steeds 
minder van elkaar gescheiden.

Door samenwerking met medeoverheden en andere partijen en het leveren van maatwerk wil de 
provincie haar doelen bereiken.

Een belangrijk doel van de Omgevingsvisie is om op strategisch niveau samenhang aan te 
brengen in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Daarom zijn in deze Omgevingsvisie zoveel 
mogelijk de visies op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en 
cultureel erfgoed, natuur, verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen samengevoegd en inhoudelijk met elkaar verbonden. Er zijn ook onderdelen 
opgenomen van het provinciale beleid voor economie, energie en cultuur en welzijn, voor zover 
die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie is al het provinciale 
beleid dat op een of andere manier raakt aan de fysieke leefomgeving geformuleerd en 
geordend in samenhangende thema's en provinciale belangen.

De Omgevingsvisie is een kaderstellend document voor de uitwerking van het beleid op 
deelterreinen door de provincie zelf en door gemeenten en waterschappen. Ook voor andere 
partijen (bedrijven) die iets willen dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving, biedt de 
Omgevingsvisie houvast. De provincie wil met de Omgevingsvisie ruimte bieden en uitnodigen. 
Maar uit deze Omgevingsvisie vloeien ook richtlijnen en voorschriften voort, die zijn vastgelegd 
in de provinciale Omgevingsverordening. Hiermee werkt het omgevingsbeleid (ruimtelijke 
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ordening, water, mobiliteit en milieu) door in plannen van gemeenten en waterschappen.

3.2.1.1  Provinciale omgevingsverordening

De 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 zoals hiervoor is beschreven. De omgevingsverordening wordt regelmatig geactualiseerd. 
De meest recente versie is op 1 februari 2019 in werking getreden.

De relevante bepalingen uit de Omgevingsverordening zijn integraal opgenomen in dit 
bestemmingsplan. Hierna zijn de titels weergegeven die, al dan niet deels, betrekking op het 
onderhavig plangebied. Voor meer informatie over de inhoud van de titels wordt verwezen naar 
de Omgevingsverordening.

Zorg voor ruimtelijke kwaliteit (titel 2.2)
Bundeling van verstedelijking (titel 2.3)

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regiovisie Groningen-Assen 2030

De provincies Groningen en Drenthe en de twaalf gemeenten daarbinnen werken al 20 jaar 
intensief samen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio. De speerpunten 
van de Regio Groningen-Assen zijn:

het economisch kerngebied verder ontwikkelen;
de interne samenhangende bereikbaarheid verbeteren;
de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

De provincies en gemeenten kijken daarbij over hun grenzen heen. Het uitgangspunt is dat de 
steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de 
steden. De regio wordt beschouwd als was zij één gemeente. Het collectieve belang weegt 
zwaarder dan de belangen van de individuen. Aan de hand van de ontwikkelingsvisie wordt 
gericht gewerkt aan het creëren van kansen voor de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen 
kwaliteiten: de rust en de ruimte, de aantrekkelijke steden en groene dorpen, de 
verscheidenheid in landschappen en de relatief goede bereikbaarheid.

Wonen en werken concentreert zich volgens de visie in de regio rond de verticale as 
Groningen-Assen en de horizontale as gevormd door Roden/Leek, Groningen en Hoogezand. 
Bij de ruimtelijke inrichting zal deze T-structuur worden versterkt door hier de verstedelijking te 
concentreren. De dorpen Hoogezand, Leek en Roden vervullen daarbij als meer stedelijke 
kernen een schragende functie in de verstedelijkingsopgave van de regio. De keuze voor 
bundeling van het wonen en werken op de T-structuur is ingegeven door het zoveel mogelijk 
behouden van gebiedskwaliteiten die betrekking hebben op natuur en landschap.  

De Regio Groningen-Assen wil zorgen voor een voldoende en gevarieerd aanbod aantrekkelijke 
woningen en woonomgevingen voor elk huishouden in de regio. Als de speerpunten van de 
Regio Groningen-Assen vertaald worden naar de woningmarktopgave voor de regio, dan leidt dit 
tot de volgende uitgangspunten:

Concentratie van stedelijk wonen en economische ontwikkeling (kennis en dienstverlening) 
in de steden Groningen en Assen op de centrale A28-as.
Concentratie van wonen in schragende kernen (Hoogezand-Sappemeer en Leek-Roden) 
met industriële en hoogwaardige bedrijvigheid op de A7-as.
Ontwikkelen van een diversiteit aan landelijke woonmilieus gekoppeld aan een netwerk van 
volledige kernen en bij voorkeur in de kernen met hoogwaardig en hoogfrequent openbaar 
vervoer: Zuidhorn, Bedum, Ten Boer, Winsum, Eelde-Paterswolde, Haren, Zuidlaren.
Behoud van de woonkwaliteit van de kleine kernen en van verspreid wonen op het 
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platteland.

Met deze combinatie van woonkwaliteiten worden de ruimtelijke en economische doelen 
ondersteund.

Met voorliggend planvoornemen wordt de woonkwaliteit in één van de kleine kernen van 
Midden-Groningen behouden. Door krachten te bundelen in één nieuw MFA wordt voorkomen 
dat aanwezige voorzieningen vanwege krimp wegvallen. Het planvoornemen past goed binnen 
het beleid van Regio Groningen-Assen.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Kompas gemeente Midden-Groningen

Per 1 januari 2018 zijn de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde samengegaan tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. In het Kompas is de 
richting beschreven waarin de nieuwe gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Hierbij is de 
gemeente eerst en vooral bondgenoot van inwoners, bedrijven en organisaties. Het motto is: 
minder voorschrijven, meer samenwerken.

Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een gemeenschappelijke maatschappelijke 
agenda. Deze bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, 
ondernemers, organisaties en bestuur de komende jaren aan gaan werken.

Bouwsteen 1: Groots in kleinschaligheid

De gemeente zet sterk in op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen. Hierbij zijn inwoners 
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Leefbaarheid heeft sterk te maken met 'schoon, 
heel en veilig'. Gemeente en inwoners worden hierin steeds meer gelijkwaardige partners.

De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen die bestaan uit de 
inwoners van dorpen, kernen en wijken. Al deze gemeenschappen hebben hun eigen identiteit 
en alle dorpen en wijken zijn anders. De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op 
elke plek anders en vragen om specifieke initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daarom 
wordt nadrukkelijk gekozen voor maatwerk. Door inwoners zelf meer verantwoordelijkheid en 
zeggenschap te geven, wordt eveneens meer ruimte gegeven aan de verschillen tussen dorpen 
en kernen.

Het maatwerk dat geleverd wordt, valt binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en 
wijken kunnen mensen goed en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een 
gelegenheid of voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn alle dorpen 
en kernen fysiek en digitaal goed bereikbaar. Het streven is om de voorzieningen die van 
belang zijn voor het dagelijks leven, zo dicht mogelijk bij mensen te brengen of te zorgen dat 
deze goed bereikbaar zijn. Daarbij blijven we realistisch: wie in een klein dorp woont, mag een 
bij die schaal passend aanbod van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-brede of 
regionale voorzieningen worden geconcentreerd in de stedelijke kern van Hoogezand.

Bouwsteen 2: Ieder mens telt

In de gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, 
en komt tot zijn recht om wie hij is. Het uitgangspunt is 'eigen kracht': alle inwoners - van jong 
tot oud, met of zonder beperking - nemen zelf de regie over hun leven en zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun leven.

Voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, is het soms moeilijk hun eigen kracht te 
vinden. Scholing voor kinderen is de manier om de vicieuze cirkel van maatschappelijke 
kwetsbaarheid te doorbreken. De integrale kindcentra kunnen daar in sommige situaties hier 
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goed bij helpen. Ook hier is ruimte voor verschillen en maatwerk. Hieraan dragen de sociale 
teams bij. De sociale teams spelen in individuele situaties een belangrijke rol bij het vinden van 
oplossingen. Samen met de ouders en/of gezinnen gaan zij na hoe belemmeringen op het 
gebied van geld, gezondheid, onderwijs en/of werkloosheid kunnen worden weggenomen. Ze 
redeneren daarbij vanuit het gezin, niet vanuit de verschillende hokjes of budgetten bij de 
gemeente. Verder wil de gemeente samen met werkgevers en onderwijsinstellingen snel een 
concreet plan maken en uitvoeren om werkzoekenden 'fit' te maken voor werk.

Bouwsteen 3: Economie van de toekomst

De gemeente Midden-Groningen heeft een stevige economische basis, dankzij de bedrijvigheid 
in stuwende sectoren zoals (maak-)industrie, landbouw, handel, bouw en energie. Vooral met 
de maakindustrie, met name scheepsbouw, onderscheiden wij ons regionaal. Voor de 
werkgelegenheid zijn ook de publiek gefinancierde instellingen en ondernemingen van belang. 
De maakindustrie en de landbouw kunnen worden versterkt. Nieuwe kansen bieden de 
energietransitie en de vrijetijdseconomie. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om de 
economie en de arbeidsmarkt te veranderen; daarvoor zijn vooral partijen als onderwijs en 
bedrijfsleven aan zet. De gemeente zet zich wel samen met lokale en regionale partners in 
voor onder andere de volgende zaken:

het innoveren van de arbeidsmarkt en economie;
het creëren van nieuwe partnerschappen en allianties en bestaande allianties versterken:
excellente dienstverlening voor ondernemers en instellingen;
beschikbaarheid van snel internet;
meer regionale waarde voor de landbouw;
blijvende vernieuwing van de maakindustrie;
duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking;
energietransitie om de afhankelijkheid van fossiele energie te verkleinen;
bredere samenwerkingsverbanden;
uitwerken van de regionale agenda.

3.4.2  Dorpsvisie

Voor het dorp Meeden is een dorpsvisie opgesteld. De leefbaarheid van het dorp Meeden staat 
onder druk en gelijktijdig is er het besef dat dit dorp een sterke eigen identiteit heeft. Om deze 
eigen identiteit te kunnen waarborgen, moeten nieuwe ontwikkelingen in het dorp (bijvoorbeeld 
om de leefbaarheid te verhogen) zorgvuldig worden ingepast. Om nieuwe ontwikkelingen in 
Meeden te kunnen structureren en goed in te passen, is een studie gedaan naar de ruimtelijke 
en functionele karakteristieken van Meeden. Die karakteristieken geven het dorp immers haar 
eigenheid en identiteit.

Voor Meeden zijn in de dorpsvisie de volgende kansen en ontwikkelingsrichtingen opgenomen:

behouden karakteristieke bebouwingslint Hereweg;
Meeden als compleet dorp behouden en versterken;
versterken van recreatieve mogelijkheden;
verbeteren van het centrum van het dorp;
opwaarderen uitstraling entree Meeden vanaf N33;
verminderen verkeersproblematiek.

Met name de aspecten 'verbeteren van het centrum van het dorp' en 'Meeden als compleet 
dorp behouden en versterken' is in het kader van dit voornemen relevant. 
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3.4.3  Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen

Het Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan voor Oost-Groningen - van krimp naar kwaliteit 
omvat een inventarisatierapport waarin de demografische ontwikkelingen in Oost-Groningen en 
de gevolgen ervan in beeld zijn gebracht. Op basis daarvan zijn vervolgens de opgaven voor de 
regio geformuleerd.

In het Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan wordt rekening gehouden met een 
bevolkingskrimp van 7% in de jaren 2010-2030. In het Regionaal Prestatiekader 2013-2018 
wordt opgemerkt dat de krimp het grootst is in de relatief vergrijsde gemeenten en het kleinst 
is in de gemeenten die jonger zijn samengesteld en dichter bij de stad Groningen liggen: 
Menterwolde en Veendam. In Menterwolde wordt door deze bevolkingsopbouw de 
eerstkomende 10 jaar nog een lichte huishoudensgroei verwacht; na 2023 wordt enige daling 
verwacht. Voor Menterwolde blijkt de iets bescheidener bevolkingskrimp uit de prognose.

Op gemeentelijk niveau moeten regionale afspraken alsmede lokale ontwikkelingen en 
doelstellingen op het vlak van voorzieningen en leefbaarheid in een gemeentelijk 
beleidsdocument worden vastgelegd. Voor de voormalig gemeente Menterwolde gebeurt dat in 
een Gemeentelijk Woon- en leefbaarheidsplan (GWLP, 2015). De markt laat, zeker voor de 
korte termijn, niet toe dat er veel nieuwe bebouwing kan worden gerealiseerd. Krimp betekent 
overigens niet: geen nieuwbouw, maar betekent andere nieuwbouw, veelal gecombineerd met 
maatregelen in de bestaande voorraad.

3.4.4  Integraal accommodatiebeleid en accommodatieplan

Als gevolg van demografische krimp en bezuinigingsmaatregelen, wil de voormalige gemeente 
Menterwolde haar (historisch gegroeide) vastgoedportefeuille heroverwegen. Om te komen tot 
een goede heroverweging van de vastgoedportefeuille en keuzes met betrekking tot het 
handhaven of afstoten van gebouwen en locaties, is het accommodatiebeleid- en plan 
opgesteld. In 2014 is het integraal accommodatiebeleid en accommodatieplan door de raad 
vastgesteld.

Op basis van dit plan kon de gemeente keuzes maken met betrekking tot:

welke gebouwen worden afgestoten en welke niet in relatie tot toekomstige ontwikkelingen 
en de toekomstige behoeften;
welke functies in de gebouwen (kunnen) worden ondergebracht;
welke spreiding en clustering van accommodaties mogelijk is.

In het integraal accommodatieplan gaat het om accommodaties (en/of terreinen) met 
betrekking tot onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sport en welzijn (dorpshuizen en 
jeugdsozen).

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

Multifunctionaliteit 
Uitgangspunt is dat er geen solitaire voorzieningen meer worden gerealiseerd tenzij dit vanuit 
beleidsmatige overwegingen noodzakelijk is. De hoofdlijn is die van gecombineerde 
voorzieningen wanneer de kansen zich hiertoe voordoen.

Clusteren van kindfuncties 
Uitgangspunt is dat in iedere kern een integraal kindcentrum (IKC) wordt gerealiseerd. Dit kan 
door zoveel mogelijk kindfuncties (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en overige 
functies) te clusteren door bijvoorbeeld het inzetten van structurele leegstand in 
schoolgebouwen.

Ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren 
Het is de ambitie om in iedere kern een ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren en 
uitdagende binnen- en buitenspeelruimte voor kinderen van 4 tot 11 jaar te creëren. Afhankelijk 
van de bezetting en het gebruik kan het gaan om een ontmoetingsplek als een solitaire 
voorziening dan wel onder te brengen in een multifunctionele accommodatie.
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Financiering en exploitatie 
In de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen dient sprake te zijn van gezamenlijke financiering. 
Zoals eerder al is aangegeven, dient bij aanpassing en/of vervangende nieuwbouw sprake te 
zijn van een sluitende exploitatie. (Mede)financiering in de realisering van voorzieningen vindt 
plaats op basis van door de instellingen gezamenlijk opgestelde businessplannen.

Rol van de gemeente 
Uitgangspunt is dat de gemeente in het accommodatiebeleid een gemeentelijke regierol 
aanneemt, maar veel zaken in samenspraak en overleg met het maatschappelijk veld en haar 
burgers ontwikkelt. Dit betekent dat de gemeente in gezamenlijkheid met het maatschappelijk 
veld en (een vertegenwoordiging van burgers) een visie ontwikkelt voor de toekomstige 
voorzieningenstructuur (dit is al beschreven in voorliggend accommodatiebeleid) en vanuit deze 
visie ontwikkelingen initieert of ondersteunt (al dan niet financieel). Er wordt meer dan voorheen 
uitgegaan van de eigen kracht van de betrokken organisaties vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid met de gemeente.

Thema onderwijsvoorzieningen
Door een daling van het aantal leerlingen neemt de leegstand toe, dalen de inkomsten vanuit 
het Rijk en stijgen de kosten. Onderwijskundig, organisatorisch en financieel is het daarom 
niet wenselijk om kleine scholen in stand te houden. De ambitie om zoveel mogelijk leerlingen 
passend en thuis nabij onderwijs te kunnen (blijven) aanbieden en het ontwikkelen van de 
hiervoor benodigde onderwijskundige en organisatorische kwaliteit moet zwaarder wegen dan 
het behouden van een fijnmazige voorzieningenstructuur. Dit betekent een transformatie van de 
huidige kleinschalige solitaire voorzieningen met een eigen programmering, organisatie en 
huisvesting naar:

een gezamenlijk netwerk;
samenwerkingsscholen;
institutionele fusies (al naar gelang de lokale situatie);

Waarbij wordt gezorgd voor een stevige en toekomstbestendige voorzieningenstructuur. De 
vorming van integrale kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar hoort hier ook bij. Dit betekent dat 
onderwijs en andere kindfuncties (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang) bij elkaar onder één dak 
gehuisvest zitten. Dit kan vorm krijgen door leegstaande schoollokalen in de toekomst hiervoor 
in te zetten. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen is het advies.

VOORSTEL ONDERWIJS MEEDEN

Voor de situatie in Meeden wordt in het accommodatieplan voorgesteld een brede voorziening 
een IKC) te realiseren waarin naast het onderwijs ook het peuterspeelzaalwerk en de 
dorpshuisfuncties zijn ondergebracht. De gemeente heeft er in Meeden voor gekozen om 
voorzieningen in het centrumgebied te clusteren. Daardoor wordt verdere leegstand voorkomen. 
Door de bevolkingsdaling is er leegstand ontstaan in de schoolgebouwen van Meeden. De 
scholen hebben in overleg met de gemeente besloten te fuseren, waardoor er ruimte ontstaat 
voor een nieuw MFA (breder dan IKC. In het MFA komen alle onderwijsvoorzieningen, 
peuterspeelzaal/opvang en een bibliotheekfunctie.

Leegstand in onderwijsgebouwen betekent forse (onnodige) lasten voor de scholen. Door 
opwaardering en hergebruik van bestaand vastgoed (en afstoten van niet-gebruikt vastgoed) 
kan deze situatie worden voorkomen en ontstaat er een nieuwe financieel gezonde situatie. 
Het dorpshuis wordt ook in deze clustering betrokken. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Bedrijven en milieuzonering

4.1.1  Inleiding

Milieuaspecten worden in principe geregeld via de daartoe geëigende wetgeving. Daar waar het 
de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. Het gaat 
dan met name om de situering van milieugevoelige functies ten opzichte van milieuhinderlijke 
inrichtingen.

Om te bepalen welke afstanden dienen te worden aangehouden, wordt de VNG-publicatie 
'Bedrijven en milieuzonering' gehanteerd. De VNG-handreiking geeft op systematische wijze 
informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt 
daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op gemeentelijk niveau op elkaar af 
te stemmen.

In de handreiking zijn richtafstanden van bedrijven tot bebouwing aangegeven. Deze 
richtafstanden hebben betrekking op de aspecten geluid, stof, geur en gevaar. De gegeven 
afstanden zijn richtafstanden en geen harde eisen. Dit betekent dat afwijken van de afstanden, 
mits goed gemotiveerd, is toegestaan. De afstand wordt gerekend van de grens van de 
bestemming die milieubelastende functies toelaat tot de gevel van de milieugevoelige functies. 
Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' 
onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging. 
Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden met één stap terug worden gebracht.

4.1.2  Toetsing

In het plangebied en omgeving is er sprake van een gemengd gebied waarin maatschappelijke, 
centrum- en woonfuncties naast elkaar zijn gesitueerd. Het gebied kan worden 
gekarakteriseerd als het centrumgebied van Meeden. De school en het dorpshuis met 
sportzaal zijn reeds aanwezig.

Scholen kunnen aan de hand van de VNG-brochure het beste ingedeeld worden in de categorie 
Onderwijs, scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs (SBI-2008, 852). Hiervoor 
geldt een te hanteren richtafstand van 30 m vanwege geluid (categorie 2). Kinderopvang 
(SBI-2008, 8891) en buurt- en clubhuizen (SBI-2008, 94991) vallen ook in deze milieucategorie 
(SBI-2008, 8891). Vanwege het gemengd gebied kan gemotiveerd van de te hanteren 
richtafstand worden afgeweken met één afstandsstap naar 10 m.

De verschillende functies zijn in de huidige situatie aanwezig. Deze functies hebben tot nu toe 
niet geleid tot onevenredige hinder, alhoewel de milieu-afstand van een dorpshuis/sportzaal en 
de basisschool ten opzichte van milieugevoelige functies in gemengd gebied op basis van de 
richtlijn van de VNG-publicatie 10 m of meer zou moeten zijn. Door een verplaatsing van de 
bestaande bebouwing zal naar verwachting de eventuele hinder niet of nauwelijks toenemen. 
Vanuit de directe omgeving zijn er geen functies die het IKC en vernieuwde dorpshuis 
belemmeren in haar functie.

4.1.3  Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.
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4.2  Externe Veiligheid

4.2.1  Inleiding

Externe veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege productie, gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen in inrichtingen en over weg, spoor, vaarwegen en 
buisleidingen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld vuurwerk, lpg, chloor, ammoniak en munitie. 
De term 'externe' veiligheid wordt gehanteerd, omdat het overlijdensrisico van derden centraal 
staat. Het gaat om mensen die zelf niet deelnemen aan de activiteit die het overlijdensrisico 
met zich meebrengt.

In het kader van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen risicovolle inrichtingen, 
transportroutes en transportleidingen. Hiervoor zijn verschillende wet- en regelgeving van 
toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor 
transportroutes geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor hogedruk 
aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

De genoemde kaders verplichten gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
veiligheidsafstanden toe te passen en het externe veiligheidsrisico zo laag mogelijk te houden. 
Veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en in het groepsrisico. Het 
plaatsgebonden risico vormt het basisbeschermingsniveau voor individuele burgers, het 
groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp. Bij het 
vaststellen van ruimtelijke plannen dient de gemeente het groepsrisico te verantwoorden.

Het groepsrisico is geen norm, maar er geldt een verantwoordingsplicht. Bij de verantwoording 
van het groepsrisico moet een vergelijking worden gemaakt met de oriëntatiewaarde. Dit is een 
richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar men mag 
hiervan wel goed onderbouwd afwijken.

4.2.2  Toetsing

Voor de aanwezige inrichtingen, transportroutes en transportleidingen in en in de omgeving van 
het plangebied is de Risicokaart geraadpleegd. Hieronder een uitsnede van deze kaart.
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Figuur 7. Weergave Risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)

Inrichtingen 
De dichtstbijzijnde inrichting betreft zwembad De Kolck (Badweg 23), op een afstand van circa 
350 m ten zuiden van het plangebied. Zwembad De Kolck heeft een opslag van 
chloorbleekloog met een inhoud van 2.000 liter. Deze inrichting valt niet onder de werking van 
het Bevi. Inrichtingen met chloorbleekloog en andere chemicaliën dienen te voldoen aan de 
eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het plangebied ligt ruimschoots buiten de 
veiligheidsafstand, van maximaal 25 m, die geldt op grond van het Activiteitenbesluit.

Overige inrichtingen, zoals opslagtank propaan aan de Duurkenakker 17, liggen op een afstand 
van minimaal circa 1.7 km van het plangebied. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied 
van deze inrichtingen.

Wegen 
Op circa 2 km ten westen van het plangebied ligt de rijksweg N33, die is opgenomen in het 
Basisnet. Deze weg heeft een PR-max van 20 m (veiligheidszone waarbinnen geen kwetsbare 
objecten mogen worden opgericht). Daarnaast kent deze weg een zone van 30 m aan 
weerszijden van de weg waarbinnen de oprichting van kwetsbare objecten en het gebruik ten 
behoeve van minder zelfredzame personen niet is toegestaan (plasbrandaandachtsgebied). Het 
invloedsgebied van de N33 is 880 meter. Het plangebied ligt daarmee buiten het invloedsgebied 
van de N33.

Aardbevingen 
In verband met de aardbevingen in Groningen geeft de risicokaart tegenwoordig ook de 
Europese macroseismische schaal weer (EMS). Voor deze gebieden kunnen bevingen 
optreden met een intensiteit van VI of hoger op de EMS. Voor het plangebied geldt schaal VI 
wat staat voor lichte aardbevingen. 

Buisleidingen 
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Op een afstand van circa 750 m ten oosten van het plangebied bevindt zich een 
buisleidingenstrook met meerdere buisleidingen van Gasunie. Op basis van het Handboek 
Buisleidingen in bestemmingsplannen is bepaald binnen welke afstanden een volledige 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. In navolgende tabel zijn de betreffende 
afstanden opgenomen. 

Buisleiding Uitwendige 
diameter

Maximale werkdruk 1% letaliteitsgrens 
in meters

100 % 
letaliteitsgrens in 
meters

A-633 47,99 inch 6620 kpa 540 210

A-516 48,03 inch 6620 kpa 540 210

N-524-08 15,98 inch 4000 kpa 170 80

A-519 48,03 inch 6620 kpa 540 210

A-661 47,99 inch 7990 kpa 580 220

Indien het plan geheel of gedeeltelijk binnen de 1%-letaliteitscontour ligt, moet het groepsrisico 
worden berekend. Op basis van die berekening kan worden bepaald of: 

het groepsrisico lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde; 
de toename van het groepsrisico ten gevolge van het besluit minder is dan 10% van de 
oriëntatiewaarde. 

Indien hiervan sprake is, of het plangebied ligt buiten de 100% letaliteitcontour kan worden 
overgegaan tot een beperkte verantwoording. 

Aangezien de afstand van het plangebied tot de buisleidingenstrook groter is dan het maximale 
invloedsgebied van de buisleidingen, zijn de buisleidingen binnen het plangebied niet relevant 
voor de externe veiligheid. 

4.2.3  Advies veiligheidsregio

In het kader van het wettelijk vooroverleg is het bestemmingsplan voorgelegd aan de 
veiligheidsregio Groningen. Uit hun advies blijkt dat bij de ontwikkeling van het MFA Meeden 
geen externe risicobronnen van invloed zijn op de ontwikkeling. De veiligheidsregio adviseert 
alleen betreffende bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid

Bestrijdbaarheid

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en 
beperking van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is 
het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun 
taken. 

Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is eerst gekeken naar de bereikbaarheid. 
Daarnaast is in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de 
aanwezigheid en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of voldoende 
bluswater beschikbaar is, zijn zowel de aanwezigheid van primaire (brandkranen) als 
secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. 

Zowel de bereikbaarheid als de aanwezige bluswatervoorzieningen worden als voldoende 
beoordeeld. Gezien de veelzijdigheid aan functies wordt geadviseerd een opstelplaats van de 
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brandweer, brandweeringang en een aanvullende bluswatervoorziening te realiseren. Dit advies 
wordt in de verdere planontwikkeling betrokken. 

Zelfredzaamheid

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te 
brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten of schuilen zonder daadwerkelijke 
hulp van de hulpverleningsdiensten. Veiligheidsregio Groningen adviseert om d.m.v. een 
ontruimingsplan een organisatie op te stellen over hoe te handelen in geval van een incident en 
om naar een veilige locatie te vluchten, dan wel schuilen. Ook dit advies wordt in de nadere 
planvoornemen in afstemming met de brandweer betrokken. 

4.2.4  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.

4.3  Verkeer en parkeren

4.3.1  Inleiding

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een 
planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderbouwd. 
De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling en parkeren 
(bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder (leefbaarheid). 

De gemeente Midden-Groningen hanteert het Facetbestemmingsplan Parkeren (2019) als 
uitgangspunten bij nieuwe ontwikkelingen. Het facetbestemmingsplan zoekt aansluiting bij de 
meest recente cijfers van het CROW.  In dit geval is dat de publicatie nr. 381 
'Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen' (2018) van het 
CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). 
In deze publicatie zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om verkeerseffecten bij 
ontwikkelingen te bepalen. De richtlijnen van het CROW gaan uit van een bandbreedte van 
minimale en maximale parkeerkencijfers.

4.3.2  Toetsing

Voor het bepalen van de verkeersstromen en de benodigde parkeerplaatsen zijn de cijfers uit 
het Programma van Eisen van BCN gebruikt. De ruimten in de bebouwing kunnen het als volgt 
worden verdeeld:

738 m2 BVO basisschool met 5 groepsruimtes (107 leerlingen). 
100 m2 BVO peuterspeelzaal met 1 groep (max. 16 peuters). 
370 m2 BVO dorpshuis. 
500 m2 BVO sportzaal (oefenvloer 14x22 meter, hoogte 5,5 meter). 
1708 m2 BVO Totaal 

Aan de hand van deze cijfers is de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte van het MFA 
berekend, zie bijlage 1. 

De parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van de basisschool en peuterspeelzaal is berekend 
met de rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren. Met behulp van deze tool is een berekening 
gemaakt van de benodigde parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van zowel het personeel als 
van de begeleiders van de scholieren. Daarbij wordt opgemerkt dat publicatie 381 beschikt niet 
over gegevens over peuterspeelzalen. Gelet op de gebruikelijke openingstijden wordt daarom 
gebruik gemaakt van de rekentool voor basisscholen wat betreft de onderbouw met kleinere 
groepen dan de defaultwaarden.

Wat betreft het dorpshuis en de sportzaal is gebruik gemaakt van CROW publicatie 381 - 
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Toekomstbestendig parkeren. In deze publicatie zijn de parkeerkencijfers en de 
verkeersgeneratie van een groot aantal functies opgenomen.

Parkeren 
In onderstaande tabel is de parkeerbehoefte van de onderscheiden functies opgenomen. 

Het is uiteraard niet zo dat de maximale parkeerbehoefte voor elk van de bestemmingen op 
ieder tijdstip geldt. Een parkeerbalans geeft een vrij nauwkeurige inschatting van het gebruik 
van de parkeerplaatsen afhankelijk van de functie en het tijdstip van de dag. Navolgende tabel 
geeft de parkeerdruk op verschillende momenten op een dag weer. Hieruit blijkt dat de hoogste 
parkeerdruk waar te nemen is op een middag op een gemiddelde werkdag. De parkeervraag 
bedraagt dan 29 parkeerplaatsen. 

In het planvoornemen is rekening gehouden met 40 parkeerplaatsen en 18 kiss&ride plaatsen. 
Hiermee wordt ruimschoots voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

Verkeer 
Voor een dorpshuis zijn geen kengetallen voor de verkeersgeneratie beschikbaar. Daarom is 
de verkeersgeneratie van het dorpshuis bepaald op grond van de parkeerbehoefte, waarbij uit is 
gegaan van een turn-over (aantal maal dat een parkeerplaats per etmaal wordt gebruikt) van 3. 
Voor de overige functies is gerekend met de hiervoor genoemde uitgangspunten. 

Op basis van de uitgangspunten bedraagt de totale verkeersgeneratie bedraagt 310 ritten per 
etmaal.

Wat betreft het autoverkeer wordt, in tegenstelling tot de huidige situatie, de MFA uitsluitend 
ontsloten vanaf de Hereweg. Aan de oostzijde van de locatie is een lus gesitueerd waar het 
autoverkeer gebruik van kan maken voor het afzetten van kinderen, met parkeerplaatsen ten 
behoeve van Kiss een Ride. Ook aan de westzijde zijn Kiss en Ride plaatsen opgenomen. 

De verwachting is dat op het drukste moment (ochtendspits samenvallend met het begin van 
de schooldag) de MFA 49 ritten genereerd (zie bijlage 1 . Het betreft hier de ritten van en naar 
de basisschool en peuterspeelzaal.  Uit de tellingen van de gemeente blijkt dat tijdens de 
ochtendspits ongeveer 250 mvt/etmaal gebruik maken van de Hereweg. Deze 
verkeersintensiteiten zijn in combinatie met het verkeer van en naar de MFA zodanig laag dat 
geen sprake kan zijn van een afwikkelingsprobleem.
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4.3.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft verkeer en parkeren uitvoerbaar. 

4.4  Water

4.4.1  Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in de toelichting op 
ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze doet verslag van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. Hiervoor moet het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Het 
waterschap beoordeeld op basis van de watertoets wat de invloed van het plan op de 
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Dit wateradvies wordt in het bestemmingsplan 
verwerkt in de waterparagraaf.  

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.

4.4.2  Toetsing

Op 24 september 2019 is de digitale watertoets voor het plan doorlopen. Hieruit blijkt dat het 
planvoornemen een zodanige invloed heeft op de waterhuishoudkundige situatie dat de normale 
procedure doorlopen moet worden. Op 11 november 2019 heeft het waterschap in het kader 
van het vooroverleg haar definitieve advies over het plan uitgebracht.

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.

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.

Het volledige advies is opgenomen in Bijlage 7.  

4.4.3  Wateradvies

Uit het wateradvies blijkt dat vanwege de toename aan verharding een compenserende 
waterberging van 49 m3 aangelegd moet worden. In de planontwikkeling moet aangegeven 
worden wat de maatvoering van de bergingsmaatregel is, waar de maatregel genomen wordt en 
hoe het geborgen water wordt afgevoerd.  Bij de aanleg van de compenserende waterberging 
moet rekening worden gehouden met de relatief grote hoogteverschillen in het gebied. Het 
plangebied ligt hoger dan het omliggende gebied, waardoor overlast voor de omgeving kan 
ontstaan door afstromend hemelwater.

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. 

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 
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gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn 
om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 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. 

In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 
grondwaterstroming (> 0,75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en 
bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van 
ondiepe slecht doorlatende lagen.

Watercompensatie

Nadere afstemming met het waterschap heeft plaatsgevonden over de benodigde 
watercompensatie. Hieruit volgt dat het bestaande hemelwaterriool in de Lindelaan verlengd 
wordt tot in Tussen Baide Meulens. Hierdoor wordt het mogelijk het schone hemelwater in het 
plangebied af te voeren naar de (bergings)vijver aan de noord-westzijde van het dorp. De 
verdere uitwerking van de compenserende maatregel vindt in overleg met het waterschap 
plaats.

4.4.4  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect water uitvoerbaar. 

4.5  Bodem

4.5.1  Inleiding

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 
bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. Dit 
betekent dat onder ander inzicht verkregen moet worden in de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 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).

4.5.2  Toetsing

Voor het plangebied is de informatiekaart van het Bodemloket geraadpleegd. Op grond van de 
gegevens van het Bodemloket bestaat geen verdenking van bodemverontreiniging voor het 
plangebied. De uitvoerbaarheid wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan 
hiermee planologisch worden aangetoond. Een verkennend bodemonderzoek uit oogpunt van 
milieu is uiteindelijk wel nodig wanneer in een later stadium wel gebouwd gaat worden (voor het 
kunnen verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen).  

4.5.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar.

4.6  Luchtkwaliteit en geur

4.6.1  Inleiding

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).

25  



MFA Meeden (vastgesteld)

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de 
wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en 
hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt 
rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. 
Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 
(grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven 
niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te 
kunnen beoordelen of voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm 
(bijvoorbeeld: 1.200 motorvoertuigen per dag). In de AMvB-nibm is eveneens vastgelegd dat na 
vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 
luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende 
mate' wordt beschouwd.

4.6.2  Toetsing

Het planvoornemen maakt geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk die leiden tot 
meer dan 1.200 motorvoertuigen per dag. Het moet derhalve worden beschouwd als 
nibm-project.

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

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen fijn stof (PM10), zeer 
fijn stof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). Uit de kaarten van het 'Luchtmeetnet' blijkt dat de 
concentratie fijnstof, zeer fijn stof en stikstofdioxide in de gemeente Midden-Groningen voldoen 
aan de luchtkwaliteitsnormen.

4.6.3  Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die relevant zijn in het 
kader van luchtkwaliteit. Er is sprake van een 'NIBM' project. Nader onderzoek naar de 
luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. Verder voldoet de huidige luchtkwaliteit aan de 
normen.

4.7  Ecologie

4.7.1  Inleiding

Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen een afweging te 
worden gemaakt in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het provinciaal 
ruimtelijk natuurbeleid (Omgevingsvisie en -verordening provincie Groningen). De Wet 
natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel 
soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden (Natura 2000).

4.7.2  Toetsing

Op 30 maart 2017 is een inventarisatie naar de natuurwaarden voor het bestemmingsplan 
Meeden - MFC uitgevoerd. Voor voorliggend bestemmingsplan kan grotendeels gebruik worden 
gemaakt van deze resultaten van dat onderzoek. Op enkele onderdelen heeft een actualisatie 
plaatsgevonden. In bijlage 2 is de volledige rapportage opgenomen. Daarnaast heeft een 
inventarisatie van natuurwaarden plaatsgevonden voor de sloop van de Sjaloomschool. Ook 
deze rapportage is als bijlage 3 opgenomen. De belangrijkste resultaten worden hieronder 
weergegeven.
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SOORTENBESCHERMING

Door de plannen verandert het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen, het zal echter 
niet als zodanig verloren gaan. Na realisatie van de plannen is het als foerageergebied voor 
vleermuizen wederom geschikt.

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde 
nesten van vogels in de directe omgeving worden verstoord of vernietigd; ook dit is bij wet 
verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden 
door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het 
broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een 
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het 
broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene 
amfibieën- en of zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele 
exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun 
voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 
deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de 
zorgplicht van de Wnb.

GEBIEDSBESCHERMING

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. 
Het meest nabijgelegen gebied beschermd middels de Wnb betreft het Natura 2000-gebied 
Waddenzee dat is gelegen op een afstand van ongeveer 17 km ten noord- en noordoosten van 
het plangebied. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN ligt op een afstand van 
6 km van het plangebied. Op een afstand van 300 meter ten zuiden van het plangebied ligt een 
bosperceel dat is aangewezen als 'natuur buiten het NNN'. Aangewezen akkervogelgebied ligt 
op een afstand van ruim 1,5 km. 

Het projectgebied heeft geen ecologische relatie met de beschermde gebieden.

Het plan kan tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase leiden tot uitstoot van 
stikstofdepositie. Bij de bouw van een schoolgebouw komt weliswaar stikstof vrij, maar het 
gaat niet om grote hoeveelheden stikstof, in tegenstelling tot grootschalige bouwprojecten 
zoals de aanleg van een woonwijk. Voor de gebruiksfase geldt dat nieuwe bebouwing 
energiezuiniger is dan het oude schoolgebouw, zodat eerder een afname dan toename van 
stikstofuitstoot te verwachten is. Gezien de enorme afstand tot het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Waddenzee (circa 17 kilometer) en de aard van het plan, 
zullen de aanlegfase en gebruiksfase zeker niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in 
stikstofgevoelige habitats van Natura 2000-gebieden.

Voor de overige effecten geldt dat, gezien de aard van de ontwikkelingen en de ligging van het 
projectgebied op grote afstand van de beschermde gebieden, met betrekking tot de 
voorgenomen plannen geen negatieve effecten op in het kader van de Wet natuurbescherming 
en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten.

4.7.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar. 

4.8  Geluid

4.8.1  Inleiding

Voor het onderdeel geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder van toepassing. In deze wet 
wordt onderscheid gemaakt in wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.
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Wegverkeerslawaai

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

Railverkeerslawaai

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

Bij het voorbereiden van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op 
grond die hoort bij een geluidszone van het spoor, moet een akoestisch onderzoek ingesteld 
worden naar:

de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidgevoelige gebouwen of door 
geluidgevoelige terreinen binnen de zone vanwege de spoorweg zou worden ondervonden, 
zonder de invloed van maatregelen die de geluidsoverdracht beperken;
de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat de 
in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting van de woningen te 
boven zou gaan.

Industrielawaai

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de zonering van industrielawaai. 
Uitgangspunt hierbij is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waar zich grote 
lawaaimakers bevinden of kunnen vestigen enerzijds en woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen anderzijds.

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

4.8.2  Toetsing

Voor het plangebied is railverkeerslawaai en industrielawaai niet aan de orde. In deze paragraaf 
wordt daarom alleen aandacht besteed aan het aspect wegverkeerslawaai.

Voorliggend plan voorziet in de juridische mogelijkheden voor de realisatie van een MFA. 
Binnen de bestemming worden een onderwijsinstelling en peuterspeelzaal mogelijk gemaakt. 
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Dit zijn geluidgevoelige objecten in het kader van de Wet geluidhinder. Alle wegen in de 
omgeving van het plangebied zijn wegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur is 
toegestaan.  Een geluidgevoelige bestemming die wordt gerealiseerd langs 30 km-wegen wordt 
niet beoordeeld in het kader van de Wet geluidhinder. Voor dit type wegen dient bij het 
opstellen van een ruimtelijk plan wel een akoestische afweging te worden gemaakt met een 
verwijzing naar een goede ruimtelijke ordening. In dat kader is door Sijperda-Hardy een 
onderzoek uitgevoerd en is beoordeeld of met de nieuwbouw sprake is van een acceptabel 
leefklimaat. Het volledig onderzoek is als Bijlage 4 bij de toelichting opgenomen. 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Tussen Baide Meulens, Kerkstraat en 
Meidoornlaan bedraagt maximaal 48 dB en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde uit 
de Wet geluidhinder. Deze wegen zullen geen geluidoverlast veroorzaken. Het overgrote deel 
van de schoolfunctie is aan deze geluidluwe gevels gesitueerd.

De geluidbelasting op de gevels van de schoolfunctie ten gevolge van het verkeer op de 
Hereweg bedraagt maximaal 49 dB (gecorrigeerd). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB uit de Wet geluidhinder met 1 dB overschreden. Toch kan geconcludeerd worden 
dat op de locatie sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Aan de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB, waarbij nog gebouwd mag worden, wordt ruim voldaan en slechts 
een klein gedeelte van de schoolfunctie (drie verblijfsruimten) is aan de geluidbelaste zuidgevel 
gesitueerd. Bovendien zal er voor worden gezorgd dat in deze verblijfsruimten wordt voldaan 
aan het binnenniveau uit het Bouwbesluit.

Voor de zuidgevel waarachter een schoolfunctie is gesitueerd is een aanvullend onderzoek 
geluidwering gevels uitgevoerd om te bepalen of er wordt voldaan aan het binnenniveau uit het 
Bouwbesluit of dat er aanvullende geluidwerende maatregelen getroffen dienen te worden. Uit 
dit onderzoek (zie Bijlage 5) blijkt dat met het beoogde ontwerp kan worden vodlaan aan het 
binnenniveau uit het Bouwbesluit. 

Hoewel de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden voor de 
Hereweg, hoeft er verder geen hogere waarde procedure te worden doorlopen. Het betreft hier 
een 30-km weg waarvoor de Wet geluidhinder niet van toepassing is.

4.8.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar. 

4.9  Archeologie

4.9.1  Inleiding

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta (Malta). Daarmee heeft de zorg 
voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de 
ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van 
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ 
(ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in 
dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of 
een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.

In 2007 heeft het verdrag zijn neerslag gekregen in de Nederlandse wetgeving. Op 1 september 
van dat jaar trad de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking. In 
samenhang daarmee werden ook de Monumentenwet 1988 en drie andere wetten aangepast.

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet, zie ook paragraaf 4.13. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar 
verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze 
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ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Gemeenten moeten eigen beleid voor de archeologische monumentenzorg voeren en 
bescherming bieden aan archeologische waarden in de bodem. De voormalige gemeente 
Hoogezand-Sappemeer heeft dit beleid vastgelegd in de Nota Archeologiebeleid met 
bijbehorende archeologische beleidskaart en Erfgoedverordening. De Nota Archeologiebeleid 
en de Erfgoedverordening zijn op 13 december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld, en zijn 
sinds 23 december 2010 in werking. Uitgangspunt van het beleid is het behoud van waardevolle 
archeologische waarden en van cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke relicten.

Inmiddels heeft Libau (onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel 
erfgoed in Groningen en Drenthe) in opdracht van de gemeente een geactualiseerde 
beleidsnota archeologie en cultuurhistorie opgesteld (mei 2016). Op verzoek van de 
gemeenteraad zijn daarin ook cultuurhistorisch waardevolle terreinen opgenomen. Het betreft 
veenborgen en hofsteden, kerken, pastorieën, kerkhoven en begraafplaatsen, historische 
boerderijplaatsen, historische dijken en wegen, historische waterlopen, verdedigingswerken, 
sluizen en bruggen, scheepswerven van voor 1750 en historische kernen/bebouwingszones. 
Deze terreinen en andere relicten herbergen (naar verwachting) waardevolle archeologische en 
cultuurhistorische gegevens en worden gebruikt voor de onderbouwing van ruimtelijke plannen.

Daarnaast hanteert de gemeente de Actuele Archeologische Verwachtingskaart, die is 
gebaseerd op de Beleidskaart Archeologie. Op deze kaart staan de archeologisch te 
beschermen gebieden aangegeven. Op de Actuele Archeologische Verwachtingskaart wordt 
ook alle nieuwe informatie verwerkt, bijvoorbeeld uit archeologische onderzoeken.

4.9.2  Toetsing

Het plangebied staat op de actuele archeologische verwachtingskaart van de gemeente 
Midden-Groningen aangeduid als 'historische kern bebouwing'. In dat kader is in juli 2019 
archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoeksbureau concludeert dat in het gehele plangebied archeologische resten voor 
kunnen komen. Sprake is van een mogelijke ophogings-/bewoningslaag uit de 
middeleeuwen/nieuwe tijd. Plaatselijk is mogelijk een oud loopvlak aangetroffen en zijn 
mogelijk archeologische sporen aangeboord.

In het (nagenoeg) intacte dekzand is plaatselijk het vondstniveau van vindplaatsen uit de 
steentijd (de top van het dekzand) nog aanwezig.

Aanvullend onderzoek naar de mogelijke archeologische waarden wordt uitgevoerd. 

4.9.3  Conclusie

Het planvoornemen is naar verwachting, wanneer het aanvullend onderzoek is uitgevoerd, 
uitvoerbaar.
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4.10  Cultuurhistorie

4.10.1  Inleiding

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen over 
de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is 
gehouden. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet regelt vooral bescherming van 
rijksmonumenten, archeologie, musea en collecties. De kern van deze wet is dat wanneer de 
bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit 
niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 
Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden 
van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, moet op 
grond van voorgaande dan ook worden aangegeven op welke wijze met deze cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden rekening wordt 
gehouden. Op deze manier is een meer gebiedsgerichte benadering mogelijk. Deze 
benadering is gericht op het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van een 
bestemmingsplangebied, door te anticiperen op de voorkomende archeologische, 
historisch-geografische en historisch-(steden)bouwkundige waarden.

4.10.2  Toetsing

Gemeente Midden-Groningen heeft haar cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. 
Hieronder een uitsnede van deze kaart. Hieruit blijkt dat in het plangebied geen 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

Figuur 8. Weergave cultuurhistorische waarden gemeente Midden-Groningen

Het plangebied is gelegen op een door de provincie beschermde dekzandrug. Hiervoor is in het 
bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde - Reliëf opgenomen. Met het planvoornemen 
wordt de dekzandrug niet afgegraven. Hoewel nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd blijft de 
dekzandrug herkenbaar in het landschap. 
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4.10.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft cultuurhistorische waarden uitvoerbaar.

4.11  M.e.r.-beoordeling

4.11.1  Inleiding

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een vorm van m.e.r.-verplichting geldt. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie situaties. Ten eerste zijn activiteiten benoemd waarvoor 
het maken van een milieueffectrapportage verplicht is en waarvoor altijd een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht). In bijlage C van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor 
welk type activiteiten een m.e.r.-plicht geldt.

Ten tweede zijn activiteiten benoemd waarvoor het bevoegd gezag nader moet beoordelen of 
een m.e.r.-procedure wel of niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage D van het Besluit 
m.e.r. is aangegeven voor welk type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden 
doorlopen. Hierbij zijn per type activiteiten drempelwaarden opgenomen.

Ten derde moet voor ontwikkelingen die onder de drempelwaarden blijven zoals genoemd in 
bijlage D van het Besluit m.e.r, wel beoordeeld worden of de geplande activiteiten geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben (vormvrije m.e.r.-beoordeling). Voor deze 
motivering/toets wordt een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling geschreven. Uit de 
aanmeldingsnotitie kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige milieueffecten zijn 
uitgesloten of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de 
activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in het andere geval moet een m.e.r.-beoordeling 
worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure worden gevolgd. Op basis van de 
aanmeldingsnotitie neemt het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de bijlagen C en D van het Besluit m.e.r geldt geen 
vorm van een m.e.r. verplichting.

4.11.2  Toetsing

Kader

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

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

De ontwikkeling van het de MFA blijft ruim onder de drempelwaarden. Voor het plan geldt dan 
ook geen m.e.r.-beoordelingsplicht. Er wordt dan ook volstaan met een aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Aanmeldingsnotitie

In de aanmeldingsnotitie zijn de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu 
beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie hoofdthema's:

De kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico's van 
ongevallen).
De plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu).
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De kenmerken van het potentiele effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 
waarschijnlijkheid van effect).

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn, die het doorlopen van de 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Geconcludeerd wordt dat het project in zekere zin 
onomkeerbaar is, maar dat het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig is.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de 'Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan MFA Meeden' 
neemt heeft het college op 17 december 2019 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Dit 
besluit is als bijlage 6 opgenomen.

4.11.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het Besluit m.e.r. uitvoerbaar.

4.12  Duurzaamheid

4.12.1  Inleiding

Aardgasvrije wijken staan prominent op de politieke agenda's van zowel het Rijk, de 
Provincies, Gemeenten alsook de Woningbouwcorporaties. De noodzaak om gasloos te 
bouwen wordt in Groningen extra gevoeld. Zowel het college van burgemeester en wethouders 
van de Gemeente Midden-Groningen als de woningbouwcorporaties in de gemeente staan 
achter gasloze nieuwbouw. De problemen die de gaswinning in de regio met zich meebrengt 
zijn een extra stimulans om de energietransitie voortvarend in praktijk te brengen.

Om bovenstaande in praktijk te brengen is op 8 mei 2018 een wetswijziging van de gaswet 
doorgevoerd en gepubliceerd in het Staatsblad. De strekking van deze gaswetwijziging is dat 
alle nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd moeten worden. Deze wetswijziging treedt twee 
maanden na publicatie in werking. Dit betekent dat met ingang van 8 juli 2018 alle 
nieuwbouwwoningen gasloos aangelegd moeten worden. Hiermee geeft de (Rijks-) overheid 
aan dat er vaart gemaakt moet worden met het terugdringen van het gasverbruik en dat er 
stappen gezet moeten worden om deze fossiele bronnen te vervangen door hernieuwbare- 
/duurzame bronnen. Ook voor bestaande woningen zal dit op (korte) termijn gaan gebeuren.

Deze wetswijziging geldt vooralsnog alleen voor woningen. Andere gebouwen mogen nog 
steeds op het gasnet worden aangesloten. 

Alternatieve bronnen voor gas zijn warmte uit lucht, water of bodem met gebruikmaking van 
een individuele of collectieve warmtepomp. Warmtepompen worden meestal gecombineerd met 
zonnepanelen om op deze wijze ook op een duurzame wijze de extra benodigde elektriciteit 
voor de warmtepomp op te wekken. Andere opties zijn collectieve voorzieningen met als bron 
biomassa, geothermie of restwarmte.

4.12.2  Toetsing

In de planvorming is aandacht besteed aan diverse duurzame maatregelen. Ten eerste is 
gekeken naar verlaging van de EPC en mogelijkheden voor PV-panelen. Het bouwbesluit eist 
een EPC (per 1 januari 2020 vervalt EPC en wordt dit BENG) van maximaal 0,4. Het 
energieverbruik is daardoor al laag, omdat het casco (vlgs. de Trias Energetica) goed 
geïsoleerd is, veel aandacht aan kierdichting wordt besteed en 3-dubbel glas wordt gebruikt 
(HR+++). Verdere verlaging van de EPC wordt bereikt door het gebruik van PV-panelen. Die 
leveren duurzame (niet fossiele) elektriciteit. De mate waarin wordt bepaald door de 
hoeveelheid dakvlak. 

Ten tweede krijgt het MFA geen gasaansluiting. Dit betekent dat het MFA met lucht- of 
waterwarmtepompen verwarmd wordt.
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Ten derde is aandacht voor installatie- en materiaalkeuzes. Installatiekeuzes worden 
gebaseerd op een hoog rendement en vraaggestuurde ventilatie. Op deze wijze wordt een MFA 
gerealiseerd met lage transmissieverliezen en een hoog rendement op de gebruikte energie. 
De keuze voor duurzame materialen wordt onder andere bepaald door onderhoud, levensduur 
en herbruikbaarheid van de materialen.

4.12.3  Conclusie

Het aspect duurzaamheid is in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming en wordt in de 
verdere planontwikkeling verder uitgewerkt

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van de verbeelding 
en de regels. Het bestemmingsplan is opgezet volgens de wettelijke eisen die bij of krachtens 
de Wet

ruimtelijke ordening zijn gesteld, waaronder alle digitale eisen. In het plan worden 
bestemmingen gegeven en wordt aangegeven welke functies, (aanleg)activiteiten en 
bouwwerken zijn toegestaan. Niet alle in directe relatie met de bestemming staande 
voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, centrale installaties ten 
behoeve van energievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de 
vorm van duikers en dergelijke begrepen, worden in de bestemming nadrukkelijk vermeld. 
Alleen als functies of voorzieningen bijzondere ruimtelijke gevolgen kunnen hebben voor andere 
functies zijn die wel benoemd en nader gereguleerd.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Inleidende regels

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit 
gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald 
de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).

5.2.2  Bestemmingsregels

In het bestemmingsplan is alleen een maatschappelijke bestemming opgenomen. Binnen deze 
bestemming zijn bij recht educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, 
levensbeschouwelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen en 
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel 
en horeca ten dienste van deze voorzieningen toegestaan. Tevens zijn in de bestemming de 
verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
begrepen.

Naast de centrumbestemming is een dubbelbestemming 'Waarde-Reliëf' opgenomen ter 
behoud en bescherming van de dekzandrug in dit gebied.
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5.2.3  Algemene regels

De anti-dubbeltelbepaling is overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening. Deze bepaling is 
opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze zou zich 
kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat al bij de berekening van een 
maximaal bebouwingspercentage was betrokken opnieuw bij een dergelijke berekening, maar 
nu voor een ander bouwperceel wordt betrokken. In de algemene bouwregels is een bepaling 
opgenomen over afstemming met de welstandstoets. In de algemene gebruiksregels is het 
verboden gebruik opgenomen dat voor alle bestemmingen geldt. In de afwijkingsregels zijn de 
afwijkingen van de maatvoering, openbare gebouwtjes, en antenenes. In de overige regels is 
een bepaling opgenomen over parkeren. Voor parkeren in aansluiting gezocht op het in 
voorbereiding zijnde facetbestemmingsplan Parkeren voor de gehele gemeente 
Midden-Groningen.

5.2.4  Overgangs- en slotregels

Voor de redactie van het overgangsrecht geldt het Besluit ruimtelijke ordening. Bebouwing die 
niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het overgangsrecht gebracht. 
Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk gemaakt. Het gebruik van gronden en 
opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het tijdstip van inwerkingtreding, mag in 
beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking 
van het plan wordt vergroot. Als het strijdig gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. In de slotregel is aangegeven op welke wijze de 
regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoering van de plannen zoals opgenomen in onderhavig bestemmingsplan zijn 
gelden gereserveerd in het kader van het hierboven beschreven gemeentelijke 
accommodatiebeleid (hoofdstuk 3).

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan derhalve niet nodig. Mochten zich in de 
toekomst toch nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd door derden voordoen waarbij de gemeente 
(aanvullende of extra) kosten moet maken, dan zal dan eerst worden bezien of een 
kostenverhaalsovereenkomst kan worden gesloten.

Kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschadekosten. Deze zijn op 
voorhand niet uit te sluiten.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inspraak en overleg

Het voorontwerp bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) toegezonden aan de volgende instanties:

Provincie Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's;
Veiligheidsregio Groningen;
Steunpunt Externe Veiligheid;
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Omgevingsdienst Groningen;
TenneT;
Gasunie;
NAM;
Dorpsraadcoöperatie Meeden

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt niet toegezonden aan de Rijksdiensten. Per brief van 
23 december 2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat zij heeft 
besloten het overleg te beperken tot die zaken waarbij directe belangen van de rijksdiensten 
aan de orde zijn. Het betreft hier de rijksdiensten: Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie en 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Gezien de locatie, de 
omvang en de inhoud van het plan zijn geen nationale belangen in het geding. Er wordt dan 
ook geen overleg gevoerd met de genoemde rijksdiensten. 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht niet om een voorontwerp bestemmingsplan ter 
inzage te leggen voor inspraak. Om inwoners en bedrijven in een vroeg stadium bij de 
planvorming te betrekken is het voorontwerp van dit plan wel ter inzage gelegd.

Op het planvoornemen zijn vijf overlegreacties ingekomen. De reacties van de provincie 
Groningen en de NAM zijn ter kennisgeving aangenomen. De reacties van het Waterschap 
Hunze en Aa's, de veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst Groningen hebben geleid 
tot aanpassingen van de toelichting van het bestemmingsplan. De reacties hebben niet geleid 
tot wezenlijke aanpassingen van het plan. De ingekomen reacties zijn opgenomen in Bijlage 7.

Waterschap Hunze en Aa's 

Het waterschap Hunze en Aa's heeft op 11 november haar advies op het planvoornemen in de 
vorm van een vooroverlegreactie gegeven. Uit dit advies blijkt dat nadere afstemming 
noodzakelijk is over de watercompenserende maatregelen. Deze afstemming heeft 
plaatsgevonden en heeft geresulteerd in afspraken over de compenserende maatregelen. 
Paragraaf 4.4.3 gaat hier nader op in. 

Veiligheidsregio Groningen

De veiligheidsregio Groningen heeft op 1 november haar advies op het planvoornemen gegeven. 
Uit dit advies blijkt dat in het kader van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid nadere 
afstemming plaats moet vinden over de bluswatervoorzieningen, een opstelplaats voor de 
brandweer en een eventueel ontruimingsplan. Nadere afstemming hierover heeft 
plaatsgevonden. 

Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen heeft op 10 december haar advies op het planvoornemen 
gegeven. Het advies betreft enkele kleine tekstuele aanvullingen. De toelichting en regels zijn 
conform het advies aangepast. 

6.2.2  Zienswijzen

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen het plan 
bekijken, vragen stellen en een zienswijze indienen. In deze periode zijn geen zienswijzen 
ingediend. Wel is het akoestisch onderzoek vanwege de geluidhinder van omliggende wegen 
op de MFA in deze periode afgerond. Uit het onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren 
gekomen. De resultaten zijn verwerkt in paragraaf 4.8 van de toelichting en het onderzoek is 
opgenomen als Bijlage 4 en Bijlage 5 bij de toelichting. Het bestemmingsplan wordt 
ongewijzigd vastgesteld.
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Memo verkeer  en parkeren MFA Meeden  

Opdrachtgever: gemeente Midden Groningen projectnummer: 231.00.09.00.00.04 

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Afwikkeling verkeer en ontsluiting MFA Meeden, gemeente Midden Groningen 

Datum: 10-12-2019 

 

 

1  I n l e i d i n g  

 

In Meeden wordt op de huidige locatie van de Sjaloomschool en het dorpshuis/sportzaal een nieuwe 

MFA (multifunctionele accommodatie) gebouwd (zie figuur 1). In de nieuwe MFA worden naast de 

schoolfunctie ook het dorpshuis en de gymzaal gehuisvest. De participanten hebben voor de MFA 

een gezamenlijke visie geformuleerd. In onderstaande figuur 1 is de locatie globaal weergegeven. 

 

 

figuur 1. Globale weergave van de MFA locatie 

 

 

2  B e s c h r i j v i n g  l i g g i n g  e n  v o r m  

 

De locatie is omsloten door de Hereweg, Kerkstraat, Tussen Baide Meulens en Meidoornlaan in Mee-

den. De oppervlakte van de globale planlocatie bedraagt ongeveer 1,2 hectare. 
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Hereweg 

Uit door de gemeente aangeleverde tellingen blijkt dat op de Hereweg ongeveer 1.600 mvt/etmaal 

rijden op werkdagen (jaar 2019). De verwachting is dat dit in 2030 gestegen zal zijn tot ongeveer 

1.800 mvt/etmaal. Deze weg is vormgegeven als een enkelbaans 2 strooksweg uitgerust met aan 

weerszijden een voetpad en een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Vanaf deze weg wordt het be-

treffende terrein ook ontsloten Ter hoogte van de aansluitingen met de Meidoornlaan en Kerkstraat 

zijn wegversmallingen aangebracht.  

 

Meidoornlaan/Kerkstraat 

De verkeersintensiteiten  op de Meidoornlaan en Kerkstraat zijn laag. Deze wegen zijn vormgegeven 

als enkelbaans 2 strookswegen deels uitgerust met aan weerszijden een voetpad en een snelheids-

beperking van 30 km/uur. Vanaf deze wegen wordt het betreffende terrein niet ontsloten. 

 

Tussen Baide Meulens 

De verkeersintensiteiten  op de Tussen Baide Meulens is laag. Deze weg is vormgegeven als een en-

kelbaans 2 strooksweg uitgerust met aan weerszijden een voetpad en een snelheidsbeperking van 30 

km/uur. Vanaf deze weg wordt het betreffende terrein ook ontsloten. 

 

 

3  V e r k e e r  n i e u w e  s i t u a t i e  

 

In de stedenbouwkundige visie is een overzicht opgenomen van de functies van de MFA. Daaruit 

blijkt dat de volgende functies in de MFA worden opgenomen. 

 

- basisschool met 5 groepsruimtes (107 leerlingen); 

- peuterspeelzaal met 1 groep (max. 16 peuters); 

- dorpshuis; 

- sportzaal (oefenvloer 14x22 meter, hoogte 5,5 meter); 

- 50 parkeerplaatsen; 

- buitenruimtes voor school en peuterspeelzaal. 

 

 

figuur 2. Inrichtingsvoorstel 
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De parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van de basisschool en peuterspeelzaal is berekend met de 

rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren. Met behulp van deze tool is een berekening gemaakt van de 

benodigde parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van zowel het personeel als van de begeleiders 

van de scholieren. Daarbij wordt opgemerkt dat publicatie 381 beschikt niet over gegevens over peu-

terspeelzalen. Gelet op de gebruikelijke openingstijden wordt daarom gebruik gemaakt van de reken-

tool voor basisscholen wat betreft de onderbouw met kleinere groepen dan de defaultwaarden.  

De berekening is opgenomen in de bijlagen.  

 

Wat betreft het dorpshuis en de sportzaal is gebruik gemaakt van CROW publicatie 381 - Toekomst-

bestendig parkeren. In deze publicatie zijn de parkeerkencijfers en de verkeersgeneratie van een 

groot aantal functies opgenomen. 

In onderstaande tabellen zijn de parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie van de onderscheiden 

functies opgenomen. Voor een dorpshuis zijn geen kengetallen voor de verkeersgeneratie beschik-

baar. Daarom is de verkeersgeneratie van het dorpshuis bepaald op grond van de parkeerbehoefte, 

waarbij uit is gegaan van een turn-over (aantal maal dat een parkeerplaats per etmaal wordt ge-

bruikt) van 3. 

 

3.1 Parkeerbehoefte 

 

In tabel 1 is de parkeerbehoefte per functie berekend na realisatie van het plan. 

 
Tabel 1. Maximale parkeerbehoefte per functie na realisatie plan 

functie bvo in m2 kencijfers parkeren K&R personeel maximale 

    min max gem   parkeerbehoefte 

basisschool 738 op basis van rekentool 8 5 13 

peuterspeelzaal 100 op basis van rekentool 3 1 4 

dorpshuis 370 2.0 4.0 3.0   11 

sportzaal 500 2.6 3.1 2.9   14 

totaal           42 

 

Het is uiteraard niet zo dat de maximale parkeerbehoefte voor elk van de bestemmingen op ieder 

tijdstip geldt. Een parkeerbalans geeft een vrij nauwkeurige inschatting van het gebruik van de 

parkeerplaatsen afhankelijk van de functie en het tijdstip van de dag.  

In het rekenmodel wordt daarom met aanwezigheidspercentages gewerkt. In de onderstaande tabel 

is hiervan een overzicht gegeven. De parkeerbalans is een door het CROW ontwikkeld rekenmodel, 

waarin rekening wordt gehouden met: 

- de in het betreffende gebied aanwezige parkeerplaatsen (in de nieuwe situatie 50); 

- de in het betreffende gebied aanwezige functies; 

- het aanwezigheidspercentage per functie op verschillende tijdstippen. 

In de onderstaande tabel is hiervan een overzicht gegeven.  
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Tabel 2. Aanwezigheidspercentages 

functie werkdag werkdag zaterdag zondag 

  ochtend middag avond koopavond nacht middag avond middag 

basisschool 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

peuterspeelzaal 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

dorpshuis 10% 40% 100% 100% 0% 60% 100% 100% 

sportzaal 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

 

De combinatie van beide voorgaande tabellen biedt de mogelijkheid om de feitelijke parkeerbehoefte 

te bepalen voor de verschillende tijdstippen. Met andere woorden, de maximale parkeerbehoefte 

kan vermenigvuldigd worden het bezettingspercentage. Het resultaat is een getal dat aangeeft hoe-

veel parkeerplaatsen op een bepaald tijdstip bezet zijn. Logischer wijze is dit aantal lager dan de 

maximale parkeerbehoefte. De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3. Parkeerbalans na realisatie plan 

functie werkdag werkdag zaterdag zondag 

  ochtend middag avond koopavond nacht middag avond middag 

basisschool 13 13 0 0 0 0 0 0 

peuterspeelzaal 4 4 0 0 0 0 0 0 

dorpshuis 1 4 11 11 0 7 11 11 

sportzaal 7 7 14 14 0 14 14 11 

totaal 25 29 25 25 0 21 25 22 

parkeerbalans 50% 67% 60% 60% 0% 49% 60% 51% 

 

Uit de berekening blijkt dat de parkeerbehoefte maximaal 29 parkeerplaatsen en de parkeerbalans 

maximaal 67% bedraagt. Indien de parkeerbalans groter is dan 0.85 kunnen er parkeerproblemen 

ontstaan. Verkeer moet dan echt zoeken naar vrije parkeergelegenheid. De parkeerbalans geeft aan 

dat er ruim voldoende parkeergelegenheid is.  

 

3.2 Verkeersgeneratie 

In tabel 4 is de verkeersgeneratie per functie berekend na realisatie van het plan. 

 

Tabel 4. Verkeersgeneratie 

functie bvo kencijfers verkeersgeneratie     totaal 

   min max gem     aantal ritten 

basisschool 738 op basis van rekentool   138 

peuterspeelzaal 100 op basis van rekentool   40 

dorpshuis 370 berekend op basis van een turnover van 3 67 

sportzaal 500 12 14 13.0     65 

totaal            310 

 

De totale verkeersgeneratie bedraagt 310 ritten per etmaal. 
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3.3 Ontsluiting 

Wat betreft het autoverkeer wordt, in tegenstelling tot de huidige situatie, de MFA uitsluitend ontslo-

ten vanaf de Hereweg.  

Aan de oostzijde van de locatie is een lus gesitueerd waar het autoverkeer gebruik van kan maken 

voor het afzetten van kinderen, 12 parkeerplaatsen ten behoeve van K&R. Aan de westzijde is in een 

parkeerterrein voorzien met een capaciteit 38 parkeerplaatsen waarvan vijf bedoeld zijn voor K&R. 

 

De verwachting is dat op het drukste moment (ochtendspits samenvallend met het begin van de 

schooldag) de MFA 49 ritten genereerd. Het betreft hier de ritten van en naar de basisschool en peu-

terspeelzaal (tabel 5 en bijlage 1.1 en 1.2).  

 

Tabel 5. Verkeersgeneratie 

functie onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal 

begin schooldag basisschool 24 14 0 0 38 

begin schooldag peuterspeelzaal 11 nvt 0 0 11 

totaal 35 14 0 0 49 

 

Uit de tellingen van de gemeente blijkt dat tijdens de ochtendspits ongeveer 250 mvt/etmaal gebruik 

maken van de Hereweg (bijlage 2). 

Deze verkeersintensiteiten zijn in combinatie met het verkeer van en naar de MFA zodanig laag dat 

geen sprake kan zijn van een afwikkelingsprobleem. 

 

Ten aanzien van het ontwerp wordt opgemerkt dat de vier meest westelijke parkeerplaatsen aan de 

oostzijde van de MFA minder goed gesitueerd zijn. Omdat uit de berekening van de parkeerbehoefte 

blijkt dat er ruim voldoende parkeergelegenheid is, wordt voorgesteld deze vier achterwege te laten. 

 

Fietsers en voetgangers kunnen eveneens vanaf de Hereweg de MFA bereiken. Echter om het gemo-

toriseerd verkeer en het langzaam verkeer van en naar de MFA zo veel mogelijk te scheiden is ten 

behoeve van het langzaam verkeer voorzien in een tweetal ontsluitingspunten op de Tussen Baide 

Meulens, hetgeen de veiligheid ten goede komt.. 

 

4  C o n c l u s i e s  e n  s a m e n v a t t i n g  

 

Het ontwerp biedt ruim voldoende parkeerplaatsen. Voorgesteld wordt om de genoemde vier par-

keerplaatsen, vanwege de minder gelukkige ligging, achterwege te laten.  

De (verwachte) verkeersintensiteiten op de Hereweg zijn niet hoog. Directe aansluitingen op deze 

weg leveren geen problemen wat betreft de verkeersafwikkeling op. 

Voor het langzaam verkeer is voorzien in een goede ontsluiting via de Tussen Baide Meulens. 

  



 

datum 10-12-2019  projectnummer 231.00.09.00.00.04   6 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage 1.1 

 
  

MFA Meeden

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 2 3

Profiel - op basis defaultwaarden

leerlingen per klas 21,4 21,4

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per begeleider (per auto) 1,33 1,18

aantal leerlingen per begeleider (overige vervoers wijzen) 1,20 1,20

turnover parkeerruimte begeleiders 2,0 4,0

% begeleiders per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1,0

overig personeel per klas 0,3

turnover parkeerplaatsen personeel 1,0

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag 82 48 8 0 138

voor begin schooldag 0 0 4 0 4

begin schooldag 24 14 0 0 38

begin middagpauze 17 10 0 0 27

eind middagpauze 17 10 0 0 27

eind schooldag 24 14 0 0 38

na eind schooldag 0 0 4 0 4

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.

benodigde parkeerplaatsen 4 1 5

benodigde parkeerruimte K&R 6 2 8

onderbouw bovenbouw

totaal

totaal

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.
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Bijlage 1.2 

 
  

MFA Meeden

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

PEUTERSPEELZAAL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 1 0

Profiel - op basis eigen voorkeurinstelling

leerlingen per klas 16 0

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 100 30 %

aantal leerlingen per begeleider (per auto) 1,33 1,18

aantal leerlingen per begeleider (overige vervoers wijzen) 1,20 1,20

turnover parkeerruimte begeleiders 2,0 4,0

% begeleiders per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1,0

overig personeel per klas 0,3

turnover parkeerplaatsen personeel 1,0

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag 38 0 2 0 40

voor begin schooldag 0 0 1 0 1

begin schooldag 11 0 0 0 11

begin middagpauze 8 0 0 0 8

eind middagpauze 8 0 0 0 8

eind schooldag 11 0 0 0 11

na eind schooldag 0 0 1 0 1

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.

benodigde parkeerplaatsen 1 0 1

benodigde parkeerruimte K&R 3 0 3

onderbouw bovenbouw

totaal

totaal

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.
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Ecologische inventar isat ie  Meeden -  MFA 

  

  projectnummer: 118.00.00.03.00 

  

Onderwerp: ecologische inventarisatie Meeden - MFA 

Datum: 19-09-2019 

 

 

KADER 

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. 

Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb)1 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op  30 maart 2017 bezocht door een 

ecoloog van BügelHajema Adviseurs. Het was een halfbewolkte dag, met zachte wind en een tem-

peratuur van circa 15 graden. 

 

PLANGEBIED 

Het plangebied omvat de Sjaloomschool in Meeden en de omliggende gronden met verharding en 

opgaande beplanting in de vorm van heesters, hagen en bomen. In het plangebied ontbreekt perma-

nent oppervlaktewater. 

De plannen bestaan uit sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw. Hierbij wordt ook het omrin-

gende gebied betrokken, zodat ook sprake zal zijn van het verwijderen van groenstructuren. 

 

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

(Europese) natuurgebieden. 
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plangebied vanuit het noordoosten (30 maart 2017) 

 

Soortenbescherming 

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

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

lijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

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

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

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

3.10-3.11). 

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

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelin-

gen een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Op basis van het veldbezoek blijkt dat het plangebied een zeer beperkte natuurwaarde kent. Uit het 

raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna2 (NDFF) via Quickscanhulp.nl3 (© NDFF - 

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

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

3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een 

hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. 

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn gedaan. 

Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt. 
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quickscanhulp.nl 27-03-2017 13:38:40) blijkt dat in de omgeving van het plangebied (0-1 kilometer) de 

laatste vijf jaar meerdere beschermde soorten zijn waargenomen. Het gaat vooral om zoogdieren en 

vogels.  

 

De beplanting in het plangebied bestaat uit een beukenhaag rond de school en enkele bomen waar-

onder paardenkastanje, rode beuk, fruitbomen, iepen en lindes in een parkachtige omgeving. Be-

schermde planten zijn niet aangetroffen en gezien de terreinomstandigheden ook niet te verwach-

ten.  

 

Van vleermuizen is bekend dat ze via kleine openingen in de bebouwing toegang kunnen vinden tot 

achterliggende restruimtes zoals een spouw. De bebouwing is derhalve onderzocht op dergelijke 

openingen. De school beschikt niet over open stootvoegen of spleetvormige ruimtes achter bijvoor-

beeld trespa boeiborden. Ook de bomen in het plangebied beschikken niet over voor vleermuizen 

geschikte holtes. Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. 

Het plangebied vormt waarschijnlijk wel onderdeel van het foerageergebied van in de omgeving ver-

blijvende vleermuizen. Het gaat om soorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger die ook uit de 

omgeving bekend zijn (Quickscanhulp.nl). Er is geen sprake van een vliegroute vanwege het ontbre-

ken van doorgaande lineaire structuren als brede watergangen of lanen. 

 

De bebouwing heeft een plat dak met bitumen dakbedekking waardoor huismus en gierzwaluw er 

niet kunnen nestelen. Ook nesten van overige vogels met een jaarrond beschermde nestplaats (zoals 

uilen en roofvogels) zijn niet aangetroffen en gezien de ligging en inrichting van het plangebied ook 

niet te verwachten.  

In de opgaande beplanting kunnen algemene vogels van tuin en park tot broeden komen zoals merel 

en Turkse tortel. De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd. 

 

 

Voor steenmarter (voorkomen bekend uit de omgeving; Quicscanhulp.nl) zijn geen voldoende grote 

openingen aanwezig in de bebouwing.  

Wel zijn enkele algemene grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieënsoorten te verwachten, zoals 

gewone pad, egel, huisspitsmuis en bosmuis. Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een 

vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Geschikt leefgebied voor beschermde niet-vrijgestelde soorten uit de soortgroepen grondgebonden 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden is niet aanwezig in het plangebied.  
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TOETSING 

Door de plannen verandert het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen, het zal echter niet 

als zodanig verloren gaan. Na realisatie van de plannen is het als foerageergebied voor vleermuizen 

wederom geschikt. 

  

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nesten 

van vogels in de directe omgeving worden verstoord of vernietigd; ook dit is bij wet verboden. Vernie-

tiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning 

en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperi-

ode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de perio-

de. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.  

 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene amfibieën- 

en of zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en 

vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen onthef-

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

 

 

Gebiedsbescherming 

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

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-

gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten 

op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. 

Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de 

basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastruc-

tuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming 

van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor de provincie Groningen 
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uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020  en de Omgevingsverordening provincie Gro-

ningen 2016. Van belang is dat de provincie geen externe werking kent voor het NNN. 

 

NATUUR BUITEN HET NNN 

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

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

en akkervogelleefgebieden. 

 

INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. Het 

meest nabijgelegen gebied beschermd middels de Wnb betreft het Natura 2000-gebied Waddenzee 

dat is gelegen op een afstand van ongeveer 17 km ten noord- en noordoosten van het plangebied. 

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN ligt op een afstand van 6 km van het plange-

bied. Op een afstand van 300 meter ten zuiden van het plangebied ligt een bosperceel dat is aange-

wezen als ‘natuur buiten het NNN’. Aangewezen akkervogelgebied ligt op een afstand van ruim 1,5 

km.  

Het projectgebied heeft geen ecologische relatie met de beschermde gebieden. 

 

TOETSING 

Het plan kan tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase leiden tot uitstoot van stikstofdepositie. 

Bij de bouw van een schoolgebouw komt weliswaar stikstof vrij, maar het gaat niet om grote hoe-

veelheden stikstof, in tegenstelling tot grootschalige bouwprojecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van 

een woonwijk. Voor de gebruiksfase geldt dat nieuwe bebouwing energiezuiniger is dan het oude 

schoolgebouw, zodat eerder een afname dan toename van stikstofuitstoot te verwachten is. Gezien 

de enorme afstand tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Waddenzee (circa 17 

kilometer) en de aard van het plan, zullen de aanlegfase en gebruiksfase zeker niet leiden tot een 

toename van stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitats van Natura 2000-gebieden. 

 

Voor de overige effecten geldt dat, gezien de aard van de ontwikkelingen en de ligging van het pro-

jectgebied op grote afstand van de beschermde gebieden, met betrekking tot de voorgenomen plan-

nen geen negatieve effecten op in het kader van de Wet natuurbescherming en het provinciaal ruim-

telijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten. 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van de ontwikkeling een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 
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Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een aanvullend onderzoek in het kader 

van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Met inachtneming van het 

broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Wnb voor soorten of een vergunning op grond van 

de Wnb voor gebieden op voorhand niet nodig voor de beoogde activiteiten. De ontwikkeling is daar-

naast op het punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de Omgevingsverordening 

provincie Groningen. 

 

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid 

van het ruimtelijke plan niet in de weg staat. 
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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 sloopwerkzaamheden van de Sjaloomschool aan de 
Tussen Baide Meulens 2 in Meeden in de gemeente Midden-Groningen. In bijlage 2 is 
een 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 25 maart 2019.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 (de Sjaloomschool) ligt in Meeden, (Tussen Baide Meulens 2) in de 
gemeente Midden-Groningen. Het schoolterrein bestaat onder andere uit een 
schoolgebouw, speeltoestellen, een zandbak en rondom een beukenhaag. Het terrein is 
bestraat en her en der staan bomen zoals berk, linde, kastanje en een groepje coniferen. 
 
Het plangebied bevindt zich volgens de topografische dienst Emmen in atlasblok 12-18 
en kilometerhok 24. 
 

 
 

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 

Meeden 
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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 (voornamelijk bestrating) 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 
(bijvoorbeeld in tuinvijvers) 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 
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, steenmarter, bruine rat en egel.  
Strikt beschermde soorten worden op basis van de bevindingen en van geraadpleegde 
verspreidingsgegevens niet verwacht en uitgesloten. 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 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 (op het schoolplein) wordt niet 
verwacht en is 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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De school is onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen. Er zijn geen sporen 
gevonden die er op kunnen duiden dat vleermuizen de bebouwing als onderkomen 
gebruiken; het gebouw is hiervoor ook niet geschikt vanwege het ontbreken van 
geschikte wegkruipmogelijkheden. Het schoolgebouw bestaat uit een plat dak en 
plaatwerk en heeft geen spouwgaten. 
 
Foerageergebieden  
Het plangebied en de directe omgeving is geschikt als foerageergebied gecombineerd 
met open plekken, bomen en waterpartijen. Met de voorgenomen werkzaamheden 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 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 zijn onder andere de volgende vogelsoorten in de omgeving 
waargenomen: roodborst, merel, heggenmus, koolmees, winterkoning, kauw, houtduif 
en ekster. In een linde, buiten het schoolterrein aan de Hoofdweg, is een bewoond 
eksternest aangetroffen. Omdat de sloopwerkzaamheden op afstand zullen 
plaatsvinden, zal de ekster hier geen hinder van ondervinden. 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. 
 

 
 

Eksternest in een linde langs de Hoofdweg. 
 
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 beschermde dier- of plantensoorten die door 
de voorgenomen sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw 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. 
 
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. 
 
Door de voorgenomen sloopwerkzaamheden 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. 
 
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.  
 
Er wordt aanbevolen, indien bomen en/of beplanting op het schoolterrein worden 
verwijderd, om deze werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.  
Het broedseizoen loopt van ongeveer half maart tot en met half juli, waarbij een 
broedende vogel buiten deze periode ook beschermd is.  
 
De bouw- en sloopwerkzaamheden dienen bij voorkeur plaats te vinden in de 
daglichtperiode, opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen ten 
behoeve van bijvoorbeeld foeragerende vleermuizen in de omgeving etc. 
 
Aan de noordzijde van het schoolgebouw is, mogelijk door vandalisme, een deel van het 
plaatwerk vernield. Het gat is geïnspecteerd en er zijn geen sporen aangetroffen die 
kunnen duiden op huisvesting van bijvoorbeeld steenmarters. Er wordt geadviseerd om 
het gat zo spoedig mogelijk (tijdelijk) te dichten om vestiging van bijvoorbeeld 
steenmarters en/of vogels -en daardoor stagnatie van de voorgenomen 
werkzaamheden- te voorkomen. 
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Aangetroffen gat aan de noordzijde van het schoolgebouw. 
 
 
Bij de toekomstige inrichting van het terrein kunnen eventueel voorzieningen worden 
aangebracht voor vogels en vleermuizen. Dergelijke maatregelen dragen bij aan de 
instandhouding van ecologisch kwetsbare soorten en op deze manier krijgen 
toekomstige gebouwen een ‘groener’ karakter. Door het planten/aanbrengen van diverse 
bomen, struiken/struweel, hagen, perken en het inzaaien van bloemrijke grasmengsels 
zal eveneens het plangebied aantrekkelijker worden voor diverse zoogdieren, amfibieën, 
vlinders, insecten en overige ongewervelden. 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 
Op 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.  
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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 (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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MFA Meeden (vastgesteld)

Bijlage 4  Akoestisch onderzoek wegen
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1. Inleiding 

Door Onix Architecten is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe multifunctionele 
accommodatie (MFA) aan de Hereweg te Meeden. In de nieuwbouw worden een 
schoolfunctie, dorpshuis en gymzaal gehuisvest. 

De MFA bestaat deels uit een geluidgevoelige bestemming. De nieuwbouw wordt 
gerealiseerd nabij een aantal 30-km wegen. Een geluidgevoelige bestemming die wordt 
gerealiseerd  langs 30 km-wegen wordt niet beoordeeld in het kader van de Wet 
geluidhinder. Voor dit type wegen dient bij het opstellen van een ruimtelijk plan wel een 
akoestische afweging te worden gemaakt met een verwijzing naar een goede ruimtelijke 
ordening. In dit akoestisch onderzoek is door adviesbureau Sijperda-Hardy beoordeeld of bij 
de nieuwbouw sprake is van een acceptabel leefklimaat ondanks het aanwezige 
wegverkeerslawaai. 
 
De ligging van de nieuwbouw is weergegeven in onderstaande figuur 1. 
 

 
Figuur 1 Ligging nieuwbouw 
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2. Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 

2.1. Situatie  
In Meeden zal op de huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal aan 
de Hereweg een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) worden gebouwd. De 
bestaande gebouwen zullen worden gesloopt.  

In de nieuwbouw worden een schoolfunctie, dorpshuis en gymzaal gehuisvest. De school is 
een geluidgevoelige bestemmingen. De gymzaal en het dorpshuis zijn niet geluidgevoelig en 
hoeven niet beschermd te worden tegen geluidhinder. Deze twee functies worden daarom in 
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
De schoolfunctie wordt gerealiseerd nabij de wegen Hereweg, Kerkstraat, Tussen Baide 
Meulens en Meidoornlaan. De maximum snelheid op deze wegen bedraagt 30 km/uur. Voor 
30-km wegen geldt geen zone en derhalve is de Wet geluidhinder niet van toepassing. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening moet nabij de nieuwbouw wel een aanvaardbaar 
akoestische kwaliteit worden bereikt. In dit onderzoek is daarom beoordeeld of bij de 
nieuwbouw sprake is van een acceptabel leefklimaat ondanks het aanwezige 
wegverkeerslawaai. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het toetsingskader van de Wet 
geluidhinder en is de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege 
wegverkeerslawaai berekend middels een akoestisch onderzoek. 

2.2. Akoestisch onderzoek 
2.2.1. Wet geluidhinder  

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidbelasting 
vanwege een weg bij geluidgevoelige bestemmingen. In zijn algemeenheid stelt de Wgh 
eisen aan de maximaal toegestane geluidbelasting ten gevolge van de aanleg of wijziging van 
een weg of de bouw van een geluidgevoelige bestemming. Bij de bouw van een 
geluidgevoelige bestemming moet middels een akoestisch onderzoek worden aangetoond 
wat de geluidbelasting is op de gevels van het gebouw. Het ‘Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012’ stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. Uitgangspunt voor het 
bepalen van de toekomstige geluidbelasting is hierbij het zogenoemde maatgevende jaar. In 
beginsel is dit 10 jaar na realisatie van het plan.  
 
De geluidbelasting wordt bepaald door de Lden waarde. Deze waarde wordt bepaald door de 
gemiddelde waarde van de volgende geluidniveaus: 

 het equivalente geluidniveau (Leq) over de dagperiode (07:00-19:00 uur);  
 het equivalente geluidniveau (Leq) over de avondperiode (19:00-23:00 uur), +5 dB; 
 het equivalente geluidniveau (Leq) over de nachtperiode (23:00-07:00 uur), +10 dB. 

  
Alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt, wordt de berekende geluidbelasting van 
het wegverkeer verminderd met de aftrek conform artikel 110g van de Wgh. 
 

2.2.2. Grenswaarden 
In tabel 2.1 zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder opgenomen met betrekking tot de 
nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg. Verder is in 
de tabel het vereiste binnenniveau in verblijfsgebieden van onderwijsgebouwen conform het 
Bouwbesluit 2012 weergegeven.  
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Tabel 2.1 Grenswaarden bij nieuwbouw voor binnenstedelijk verkeer 

status 
bestemming 

status van de 
weg 

voorkeurs-
grenswaarde in 

dB 

maximale 
ontheffings-
waarde in dB 

maximaal binnen- 
geluidniveau in dB 

nieuwbouw bestaand 48 63  33 

 
2.2.3. Ontheffingsprocedure 

Wanneer de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt overschreden, kan door de gemeente 
een hogere waarde worden vastgesteld. De geluidbelasting dient dan wel lager te zijn dan de 
maximale ontheffingswaarde en maatregelen gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer, stuiten op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard. 
 
Voor 30-km wegen hoeft geen hogere waarde te worden aangevraagd of verleend. Deze 
wegen zijn, zoals aangegeven in paragraaf 2.1,  uitgezonderd van toetsing aan de Wet 
geluidhinder. Wel dient de geluidwering van de buitengevels van de geluidgevoelige 
bestemming van dusdanige kwaliteit zijn dat er in de verblijfsgebieden wordt voldaan aan het 
vereiste binnenniveau uit het Bouwbesluit 2012. 

2.3. Berekening wegverkeerslawaai 
2.3.1. Wegverkeer 

De gehanteerde verkeersgegevens van de Hereweg hebben betrekking op verkeerstellingen 
die in oktober 2019 hebben plaatsgevonden. Voor het akoestisch onderzoek zijn de tellingen 
van een gemiddelde weekdag aangehouden. De telgegevens zijn omgerekend naar het 
toekomstige jaar 2030 door rekening te houden met een door de gemeente Midden 
Groningen aangegeven autonome verkeersgroei van 1% per jaar. De snelheid op de Hereweg 
bedraagt ter hoogte van de nieuwbouw 30 km/uur. Het wegdek bestaat uit de geluid 
neutrale asfaltverharding DAB.  
 
Bij de rond de nieuwbouw gelegen erftoegangswegen de Kerkstraat, Tussen Baide Meulens 
en Meidoornlaan zijn geen verkeerstellingen verricht. Door de gemeente Midden Groningen 
is de etmaalintensiteit voor deze wegen ingeschat op 500 mvt/etmaal. Dit is een worst case 
benadering. Omdat de voertuigverdeling en uurpercentages van het verkeer op deze 
erftoegangswegen niet bekend zijn, is de standaard verdeling voor een buurtverzamelweg 
aangehouden. De snelheid op de erftoegangswegen bedraagt 30 km/uur. Het wegdek van de 
Kerkstraat en Meidoornlaan bestaat uit een elementenverharding in keperverband. Het 
wegdek van de Tussen Baide Meulens bestaat deels uit een elementenverharding in keper 
verband en deels uit een elementenverharding niet in keperverband. 
 
De verkeersgegevens zijn in bijlage 1 opgenomen. 
 

2.3.2. Rekenmethode 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in het ‘Reken- en 
meetvoorschrift Geluid 2012’ (RMG 2012). Er is gerekend conform de Standaard 
Rekenmethode II uit dit meetvoorschrift. Voor het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt 
van het programma Geomilieu, versie 5.21. 
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Voor de positionering van de nieuwbouw en de overige in de omgeving aanwezige 
bebouwing is gebruik gemaakt van een door Onix Architecten aangeleverde digitale 
ondergrond, digitale ondergronden van het nationaal georegister en Google Maps.  
De MFA bestaat uit één bouwlaag en heeft schuine daken. De gymzaal heeft een hoogte van 
maximaal 8,6 meter (nokhoogte). Het overige deel van de nieuwbouw heeft een maximale 
hoogte van 5,8 meter (nokhoogte).  
 
De geluidbelasting is bepaald op de noord-, zuid-, west- en oostgevel van de nieuwbouw, op 
een hoogte van 1,5 meter ten opzichte van het maaiveld. Het invallende geluidniveau is 
berekend. Op de gevels van de gymzaal en het dorpshuis zijn geen toetspunten 
gemodelleerd. Dit is gedaan omdat dit deel van de MFA niet geluidgevoelig is. De indeling 
van de MFA is weergegeven op de plattegrond in bijlage 2. 
 
Ten aanzien van de hoogte van de omliggende bebouwing is uitgegaan van hoogten 
variërend  van 3 tot 10 meter.  
 
De geluid neutrale asfaltverharding DAB van de Hereweg is als wegdektype W0 
(referentiewegdek) en de elementenverharding in keper en niet keperverband is als 
wegdektype W9a respectievelijk W9b ingevoerd in het Geomilieu rekenmodel.  
 
De bodem is standaard ingevoerd als akoestisch hard (bodemfactor 0,0). Zachte bodemdelen 
zoals tuinen, groenstroken en het terreindeel van de nieuwbouw waar gras is gepland zijn 
gemodelleerd als zachte bodemgebieden met een bodemfactor van 1,0. Voor de terrein 
indeling is gebruik gemaakt van de terreininrichting tekening MFA Meeden van 06-11-2019. 
Deze tekening is weergegeven in bijlage 3. 
  
Een overzicht van de ingevoerde rekenparameters, groepsreducties, wegen, toetspunten, 
gebouwen, ontvangers en bodemgebieden is weergegeven in bijlage 4. 

2.4. Geluidbelasting gevels 
2.4.1. Resultaten berekening wegverkeerslawaai 

In tabel 2.2 zijn de resultaten van de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai op de Hereweg, Kerkstraat, Tussen Baide Meulens en Meidoornlaan voor 
de dagperiode weergegeven. Omdat de school alleen in de dagperiode wordt gebruikt, is 
alleen deze periode relevant. De avond- en nachtperiode zijn buiten beschouwing gelaten. 
Alleen de hoogste waarden van de toetspunten zijn vermeld.  
 
De in de tabel 2.2 genoemde resultaten zijn inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 110g 
van de Wet geluidhinder. Een uitgebreid overzicht van de resultaten is weergegeven in 
bijlage 5. De ligging van de toetspunten en de gebruikte groepsreducties zijn weergegeven in 
bijlage 4. 
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Tabel 2.2 Resultaten geluidbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai inclusief aftrek 5 dB 

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] 
Geluidbelasting 
dagperiode [dB] 

Hereweg 

5,8 Noord gevel 1,5 32 

9 West gevel 1,5 31 

1 Zuid gevel 1,5 49 

2 Oost gevel 1,5 46 

Tussen Baide Meulens 

5 Noord gevel 1,5 48 

6 West gevel 1,5 45 

1 Zuid gevel 1,5 24 

4 Oost gevel 1,5 44 

Kerkstraat 

5 Noord gevel 1,5 22 

9 West gevel 1,5 10 

3 Zuid gevel 1,5 26 

4 Oost gevel 1,5 29 

Meidoornlaan 

8 Noord gevel 1,5 26 

9 West gevel 1,5 29 

1 Zuid gevel 1,5 16 

4 Oost gevel 1,5 15 

 
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de schoolfunctie vanwege het 
wegverkeer op de erftoegangswegen Tussen Baide Meulens, Kerkstraat en Meidoornlaan 
niet boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitkomt. De geluidbelasting voor deze 
straten is berekend op basis van een worst case benadering van de etmaalintensiteit. Zelfs bij 
een aan de hoge kant ingeschatte etmaalintensiteit wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.  
 
De geluidbelasting op de gevels van de schoolfunctie bedraagt ten gevolge van het verkeer 
op de Hereweg maximaal 49 dB en overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
uit de Wet geluidhinder met 1 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruim 
voldaan. 

2.4.2. Akoestische afweging goede ruimtelijke ordening 
Ondanks dat er niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder 
vanwege het verkeer op de Hereweg, is er bij het bouwplan toch sprake van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Deze conclusie is gebaseerd op het volgende: 

 De geluidbelasting op de gevels van de schoolfunctie bedraagt maximaal 49 dB en 
overschrijdt daarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh met 1 dB. Dit is 
slechts een zeer kleine overschrijding, gezien de maximale ontheffingswaarde van 63 dB 
waarbij nog gebouwd zou mogen worden; 
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 De MFA is dusdanig ingedeeld, dat voornamelijk de niet geluidgevoelige functies van 
gymzaal en dorpshuis aan de geluidbelaste gevel zijn gesitueerd. Het overgrote deel van 
de schoolfunctie heeft geluidluwe gevels (≤ 48 dB).  

 Bij de geluidbelaste zuidgevel van de schoolfunctie zal voldoende geluidwering worden 
aangebracht, zodat in de verblijfsruimten van de school wordt voldaan aan het vereiste 
binnenniveau uit het Bouwbesluit 2012. Aan deze gevel is een toneel/handvaardigheid 
lokaal, een grote vergaderzaal en gemeenschappelijke ruimte gesitueerd. Door te 
voldoen aan het vereiste binnenniveau uit het Bouwbesluit, wordt het leefklimaat binnen 
de school gewaarborgd. De indeling van de MFA is weergegeven op de plattegrond bij 
bijlage 2. 

 
2.4.3. Geluidwering gevels  

Bij de bepaling van de geluidwering van de gevels dient de gecumuleerde geluidbelasting van 
alle wegen samen, exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh, als uitgangspunt te 
worden gebruikt. In onderstaande tabel 2.3 zijn deze geluidbelastingen samengevat 
weergegeven. Hierbij is per gevel de hoogst berekende geluidbelasting vermeld. De volledige 
lijst resultaten is opgenomen in bijlage 6. 
 
Tabel 2.3 Resultaten cumulatieve geluidbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai (exclusief aftrek) 
 
 
 

 
 
 
 
De gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek is op de noord-, west- en oostgevel gelijk aan 
of minder dan 53 dB. Bij een geluidbelasting lager dan of gelijk aan 53 dB wordt, bij de 
minimale in het Bouwbesluit genoemde geluidwering van 20 dB, automatisch voldaan aan de 
in het Bouwbesluit gestelde maximale waarde voor het binnenniveau van 33 dB in 
onderwijsgebouwen. Met de minimale vereiste geluidwering van 20 dB uit het Bouwbesluit 
wordt een goed leefklimaat in de verblijfsruimten van de schoolfunctie aan de noord- west- 
en oostgevel gewaarborgd.  
 
Bij de zuidgevel bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting 54 dB. Omdat de geluidbelasting 
meer dan 53 dB bedraagt, dient voor de zuidgevel waarachter een schoolfunctie is gesitueerd 
een onderzoek geluidwering gevels te worden uitgevoerd om te bepalen of aan het 
binnenniveau uit het Bouwbesluit wordt voldaan of dat er aanvullende geluidwerende 
maatregelen getroffen dienen te worden. De betreffende zuidgevel is weergeven op 
bijgevoegde plattegrond bij bijlage 2.  

  

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] 
Geluidbelasting 
dagperiode [dB] 

5 Noord gevel 1,5 53 

6 West gevel 1,5 50 

1 Zuid gevel 1,5 54 

2,4 Oost gevel 1,5 51 
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3. Conclusies 

Aan de Hereweg te Meeden wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) met  
een schoolfunctie, dorpshuis en gymzaal gerealiseerd.  
 
De schoolfunctie is een geluidgevoelige bestemming en hiervoor is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. De gymzaal en het dorpshuis zijn niet geluidgevoelig en hoeven niet beschermd 
te worden tegen geluidhinder. Deze twee functies worden daarom in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 
 
De schoolfunctie wordt gerealiseerd nabij de 30-km wegen Hereweg, Kerkstraat, Tussen 
Baide Meulens en Meidoornlaan. Voor 30-km wegen geldt geen zone en derhalve is de Wet 
geluidhinder niet van toepassing. Voor dit type wegen dient bij het opstellen van een 
ruimtelijk plan wel een akoestische afweging te worden gemaakt met een verwijzing naar 
een goede ruimtelijke ordening. In dit akoestisch onderzoek is door adviesbureau Sijperda-
Hardy beoordeeld of bij de nieuwbouw sprake is van een acceptabel leefklimaat ondanks het 
aanwezige wegverkeerslawaai. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het toetsingskader van de 
Wet geluidhinder. 
 
De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Tussen Baide Meulens, Kerkstraat en 
Meidoornlaan bedraagt maximaal 48 dB en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde 
uit de Wet geluidhinder. Deze wegen zullen geen geluidoverlast veroorzaken. Het overgrote 
deel van de schoolfunctie is aan deze geluidluwe gevels gesitueerd. 
 
De geluidbelasting op de gevels van de schoolfunctie ten gevolge van het verkeer op de 
Hereweg bedraagt maximaal 49 dB (gecorrigeerd). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB uit de Wet geluidhinder met 1 dB overschreden. Toch kan geconcludeerd worden 
dat op de locatie sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Aan de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB, waarbij nog gebouwd mag worden, wordt ruim voldaan en 
slechts een klein gedeelte van de schoolfunctie (drie verblijfsruimten) is aan de geluidbelaste 
zuidgevel gesitueerd. Bovendien zal er voor worden gezorgd dat in deze verblijfsruimten 
wordt voldaan aan het binnenniveau uit het Bouwbesluit.  
 
Voor de zuidgevel waarachter een schoolfunctie is gesitueerd dient een onderzoek 
geluidwering gevels te worden uitgevoerd om te bepalen of er wordt voldaan aan het 
binnenniveau uit het Bouwbesluit of dat er aanvullende geluidwerende maatregelen 
getroffen dienen te worden.  

  
Hoewel de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden voor de 
Hereweg, hoeft er verder geen hogere waarde procedure te worden doorlopen. Het betreft 
hier een 30-km weg waarvoor de Wet geluidhinder niet van toepassing is. 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens 
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Overzicht bijgevoegde tabellen (totaal 9): 

1. Intensiteit richting 1  
2. Intensiteit richting 2  

3. Intensiteit beide richtingen opgeteld  

4. Snelheid richting 1  
5. Snelheid richting 2  

6. Snelheid beide richting opgeteld  

7. Type voertuig richting 1  
8. Type voertuig richting 2  

9. Type voertuig beide richtingen opgeteld  



Telrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstrook Meidoornlaan - Kerkstraat (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 5 0,3 3 0,2 3 0,2 5 0,3 4 0,2 12 0,9 17 1,6 4 0,2 7 0,5
01:00 0 0,0 1 0,1 3 0,2 0 0,0 4 0,2 7 0,5 14 1,3 2 0,1 4 0,3
02:00 2 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 10 1,0 2 0,1 3 0,2
03:00 1 0,1 1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 0,1 4 0,3 4 0,4 1 0,1 2 0,1
04:00 2 0,1 3 0,2 3 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,2 1 0,1 2 0,1 2 0,1
05:00 11 0,7 10 0,6 12 0,7 15 0,9 10 0,6 3 0,2 2 0,2 12 0,7 9 0,6
06:00 35 2,3 39 2,4 33 2,1 33 2,0 34 2,1 14 1,0 4 0,4 35 2,2 27 1,8
07:00 96 6,3 91 5,5 91 5,7 86 5,3 81 4,9 18 1,3 8 0,8 89 5,5 67 4,5
08:00 90 5,9 110 6,7 74 4,6 84 5,2 90 5,5 50 3,6 19 1,8 90 5,6 74 5,0
09:00 74 4,9 74 4,5 78 4,9 77 4,8 91 5,5 65 4,7 26 2,5 79 4,9 69 4,6
10:00 72 4,8 78 4,8 71 4,4 92 5,7 89 5,4 86 6,2 42 4,0 80 5,0 76 5,1
11:00 54 3,6 80 4,9 94 5,9 92 5,7 96 5,8 92 6,6 47 4,5 83 5,2 79 5,3
12:00 72 4,8 85 5,2 94 5,9 82 5,1 100 6,1 114 8,2 68 6,6 87 5,4 88 5,9
13:00 93 6,1 112 6,8 114 7,1 101 6,2 113 6,9 129 9,3 96 9,2 107 6,7 108 7,2
14:00 109 7,2 142 8,7 107 6,7 127 7,8 132 8,0 165 11,9 113 10,9 123 7,7 128 8,6
15:00 123 8,1 153 9,3 140 8,7 132 8,2 148 9,0 134 9,7 124 11,9 139 8,7 136 9,1
16:00 175 11,6 174 10,6 169 10,5 172 10,6 163 9,9 134 9,7 112 10,8 171 10,6 157 10,5
17:00 172 11,4 163 9,9 165 10,3 148 9,1 142 8,6 101 7,3 91 8,8 158 9,8 140 9,4
18:00 100 6,6 98 6,0 123 7,7 102 6,3 106 6,4 61 4,4 84 8,1 106 6,6 96 6,4
19:00 87 5,7 64 3,9 84 5,2 80 4,9 77 4,7 61 4,4 53 5,1 78 4,9 72 4,8
20:00 42 2,8 56 3,4 40 2,5 73 4,5 55 3,3 51 3,7 39 3,8 53 3,3 51 3,4
21:00 44 2,9 37 2,3 46 2,9 56 3,5 36 2,2 34 2,5 30 2,9 44 2,7 40 2,7
22:00 36 2,4 47 2,9 47 2,9 35 2,2 34 2,1 26 1,9 24 2,3 40 2,5 36 2,4
23:00 19 1,3 19 1,2 11 0,7 22 1,4 36 2,2 19 1,4 10 1,0 21 1,3 19 1,3
Totaal 1514 100,0 1641 100,0 1604 100,0 1618 100,0 1647 100,0 1385 100,0 1038 100,0 1606 100,0 1490 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 1514 94,3 1641 102,3 1604 100,0 1618 100,8 1647 102,6 1384 86,2 1038 64,7 1605 100,0 1492 93,0
Tot. 0-7 56 3,5 58 3,6 56 3,5 57 3,6 58 3,6 45 2,8 52 3,2 57 3,6 55 3,4
Tot. 7-19 1230 76,6 1360 84,7 1320 82,3 1294 80,6 1350 84,1 1148 71,5 830 51,7 1311 81,7 1219 76,0
Tot. 19-23 209 13,0 204 12,7 217 13,5 244 15,2 203 12,6 172 10,7 146 9,1 215 13,4 199 12,4
Tot. 23-7 66 4,1 77 4,8 75 4,7 68 4,2 80 5,0 82 5,1 71 4,4 73 4,5 74 4,6



Telrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstrook Kerkstraat - Meidoornlaan (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 1 0,1 5 0,3 3 0,2 3 0,2 4 0,2 10 0,7 14 1,3 3 0,2 6 0,4
01:00 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 4 0,3 7 0,6 1 0,1 2 0,1
02:00 0 0,0 3 0,2 1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,1
03:00 2 0,1 6 0,3 0 0,0 1 0,1 2 0,1 3 0,2 6 0,5 2 0,1 3 0,2
04:00 6 0,3 4 0,2 5 0,3 6 0,3 4 0,2 3 0,2 1 0,1 5 0,3 4 0,2
05:00 24 1,4 28 1,6 20 1,1 20 1,1 22 1,2 6 0,4 3 0,3 23 1,3 18 1,1
06:00 100 5,8 104 5,8 98 5,6 110 6,3 88 4,9 16 1,1 9 0,8 100 5,7 75 4,6
07:00 180 10,5 186 10,5 173 9,8 191 11,0 165 9,1 22 1,5 20 1,8 179 10,2 134 8,2
08:00 145 8,4 129 7,3 144 8,2 134 7,7 131 7,2 76 5,1 21 1,9 137 7,8 111 6,8
09:00 81 4,7 83 4,7 92 5,2 80 4,6 84 4,6 84 5,6 39 3,6 84 4,8 78 4,8
10:00 99 5,8 81 4,6 80 4,6 96 5,5 106 5,9 107 7,2 47 4,3 92 5,2 88 5,4
11:00 85 4,9 92 5,2 93 5,3 88 5,1 114 6,3 104 7,0 80 7,3 94 5,3 94 5,8
12:00 85 4,9 100 5,6 93 5,3 91 5,2 103 5,7 121 8,1 97 8,9 94 5,3 99 6,1
13:00 99 5,8 132 7,4 116 6,6 105 6,0 135 7,5 148 9,9 112 10,2 117 6,7 121 7,4
14:00 125 7,3 127 7,1 136 7,7 120 6,9 131 7,2 132 8,8 132 12,0 128 7,3 129 7,9
15:00 121 7,0 134 7,5 137 7,8 142 8,2 148 8,2 138 9,2 102 9,3 136 7,7 132 8,1
16:00 143 8,3 153 8,6 167 9,5 142 8,2 144 8,0 134 9,0 107 9,8 150 8,5 141 8,7
17:00 106 6,2 109 6,1 99 5,6 126 7,2 116 6,4 111 7,4 84 7,7 111 6,3 107 6,6
18:00 100 5,8 98 5,5 76 4,3 93 5,3 93 5,1 58 3,9 59 5,4 92 5,2 82 5,0
19:00 69 4,0 66 3,7 82 4,7 69 4,0 60 3,3 71 4,8 66 6,0 69 3,9 69 4,2
20:00 53 3,1 50 2,8 45 2,6 42 2,4 58 3,2 56 3,8 42 3,8 50 2,8 49 3,0
21:00 42 2,4 37 2,1 52 3,0 35 2,0 36 2,0 35 2,3 22 2,0 40 2,3 37 2,3
22:00 37 2,2 34 1,9 31 1,8 32 1,8 43 2,4 32 2,1 16 1,5 35 2,0 32 2,0
23:00 15 0,9 16 0,9 13 0,7 13 0,7 21 1,2 19 1,3 6 0,5 16 0,9 15 0,9
Totaal 1719 100,0 1778 100,0 1757 100,0 1741 100,0 1810 100,0 1492 100,0 1096 100,0 1759 100,0 1628 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 1719 97,6 1778 101,0 1757 99,8 1740 98,8 1812 102,9 1491 84,7 1096 62,2 1761 100,0 1628 92,4
Tot. 0-7 134 7,6 151 8,6 128 7,3 142 8,1 122 6,9 43 2,4 44 2,5 135 7,7 109 6,2
Tot. 7-19 1369 77,7 1424 80,9 1406 79,8 1408 79,9 1472 83,6 1235 70,1 900 51,1 1416 80,4 1316 74,7
Tot. 19-23 201 11,4 187 10,6 210 11,9 177 10,0 197 11,2 194 11,0 146 8,3 194 11,0 187 10,6
Tot. 23-7 140 7,9 166 9,4 144 8,2 155 8,8 135 7,7 64 3,6 63 3,6 148 8,4 124 7,0



Telrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstroken Meidoornlaan - Kerkstraat (1)

Kerkstraat - Meidoornlaan (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 6 0,2 8 0,2 6 0,2 8 0,2 8 0,2 22 0,8 31 1,5 7 0,2 13 0,4
01:00 1 0,0 2 0,1 4 0,1 1 0,0 6 0,2 11 0,4 21 1,0 3 0,1 7 0,2
02:00 2 0,1 4 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,1 4 0,1 14 0,7 3 0,1 4 0,1
03:00 3 0,1 7 0,2 1 0,0 1 0,0 4 0,1 7 0,2 10 0,5 3 0,1 5 0,2
04:00 8 0,2 7 0,2 8 0,2 8 0,2 6 0,2 6 0,2 2 0,1 7 0,2 6 0,2
05:00 35 1,1 38 1,1 32 1,0 35 1,0 32 0,9 8 0,3 5 0,2 34 1,0 26 0,8
06:00 135 4,2 143 4,2 131 3,9 143 4,3 122 3,5 29 1,0 13 0,6 135 4,0 102 3,3
07:00 276 8,5 277 8,1 264 7,9 277 8,3 246 7,1 40 1,4 28 1,3 268 8,0 201 6,4
08:00 235 7,3 239 7,0 218 6,5 218 6,5 221 6,4 125 4,4 40 1,9 226 6,7 185 5,9
09:00 155 4,8 157 4,6 170 5,1 157 4,7 176 5,1 148 5,2 65 3,0 163 4,8 147 4,7
10:00 171 5,3 159 4,7 151 4,5 188 5,6 195 5,6 192 6,7 89 4,2 173 5,1 164 5,3
11:00 139 4,3 172 5,0 187 5,6 180 5,4 210 6,1 196 6,8 127 6,0 178 5,3 173 5,5
12:00 157 4,9 185 5,4 187 5,6 173 5,2 202 5,8 234 8,1 165 7,7 181 5,4 186 6,0
13:00 192 5,9 244 7,1 230 6,8 206 6,1 248 7,2 278 9,7 208 9,7 224 6,7 229 7,3
14:00 234 7,2 269 7,9 243 7,2 247 7,4 264 7,6 297 10,3 245 11,5 251 7,5 257 8,2
15:00 244 7,5 287 8,4 277 8,2 274 8,2 296 8,6 272 9,5 226 10,6 276 8,2 268 8,6
16:00 318 9,8 327 9,6 336 10,0 314 9,4 308 8,9 268 9,3 219 10,3 321 9,5 299 9,6
17:00 278 8,6 272 8,0 264 7,9 274 8,2 258 7,5 212 7,4 175 8,2 269 8,0 248 8,0
18:00 200 6,2 196 5,7 199 5,9 194 5,8 199 5,7 119 4,1 143 6,7 198 5,9 179 5,7
19:00 156 4,8 130 3,8 166 4,9 149 4,4 136 3,9 132 4,6 119 5,6 147 4,4 141 4,5
20:00 95 2,9 106 3,1 85 2,5 114 3,4 113 3,3 107 3,7 81 3,8 103 3,1 100 3,2
21:00 86 2,7 74 2,2 98 2,9 90 2,7 73 2,1 69 2,4 52 2,4 84 2,5 77 2,5
22:00 73 2,3 81 2,4 78 2,3 66 2,0 78 2,3 58 2,0 40 1,9 75 2,2 68 2,2
23:00 34 1,1 35 1,0 24 0,7 36 1,1 58 1,7 38 1,3 16 0,7 37 1,1 34 1,1
Totaal 3233 100,0 3419 100,0 3361 100,0 3356 100,0 3461 100,0 2872 100,0 2134 100,0 3366 100,0 3119 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)
Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.

Werkd. Weekd.
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 3233 96,1 3419 101,6 3361 99,9 3358 99,8 3458 102,7 2874 85,4 2134 63,4 3366 100,0 3120 92,7
Tot. 0-7 190 5,6 209 6,2 184 5,5 199 5,9 180 5,3 88 2,6 96 2,9 192 5,7 164 4,9
Tot. 7-19 2599 77,2 2784 82,7 2726 81,0 2703 80,3 2822 83,8 2382 70,8 1730 51,4 2727 81,0 2535 75,3
Tot. 19-23 410 12,2 391 11,6 427 12,7 420 12,5 400 11,9 366 10,9 292 8,7 410 12,2 387 11,5
Tot. 23-7 206 6,1 243 7,2 219 6,5 223 6,6 215 6,4 146 4,3 134 4,0 221 6,6 198 5,9



Snelheidsrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstrook Meidoornlaan - Kerkstraat (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout
00:00 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0,3 100,0 36 50 64 50,0 12,9 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,1 100,0 52 55 58 55,0 0,0 0
04:00 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0,2 100,0 42 48 56 48,3 5,8 0
05:00 0 0 2 4 3 2 0 1 12 0,8 100,0 39 50 66 52,1 13,2 0
06:00 0 2 6 16 9 2 1 0 36 2,3 94,4 36 46 57 46,7 10,6 0
07:00 1 4 20 42 19 2 0 0 88 5,5 94,3 34 45 54 44,1 8,9 0
08:00 1 6 24 44 14 1 0 0 90 5,6 92,2 33 43 51 42,5 8,7 0
09:00 0 3 21 36 16 3 0 1 80 5,0 96,2 34 44 55 44,8 9,6 0
10:00 0 3 20 40 15 2 0 0 80 5,0 96,2 34 44 53 44,1 8,3 0
11:00 0 2 21 42 15 3 0 0 83 5,2 97,6 35 44 54 44,5 8,2 0
12:00 0 4 19 44 17 2 0 0 86 5,4 95,3 35 45 54 44,3 8,4 0
13:00 0 6 31 52 16 2 0 0 107 6,7 94,4 33 43 51 42,9 8,4 0
14:00 2 7 36 60 16 2 0 0 123 7,7 92,7 33 43 50 42,2 8,6 0
15:00 1 6 42 66 22 2 0 0 139 8,7 95,0 33 43 51 42,8 8,3 0
16:00 1 5 40 88 32 4 0 0 170 10,6 96,5 35 44 53 44,3 8,2 0
17:00 1 3 32 79 36 6 0 0 157 9,8 97,5 36 45 55 45,5 8,4 0
18:00 0 2 22 54 23 4 0 0 105 6,6 98,1 36 45 55 45,5 8,1 0
19:00 0 3 25 37 10 2 1 0 78 4,9 96,2 33 43 51 43,2 8,9 0
20:00 0 1 13 24 10 4 0 0 52 3,3 98,1 35 45 56 45,6 9,2 0
21:00 0 1 9 20 11 2 0 0 43 2,7 97,7 36 46 56 45,9 8,7 0
22:00 0 0 7 20 10 3 0 0 40 2,5 100,0 39 46 57 47,2 8,3 0
23:00 0 0 2 8 7 3 1 1 22 1,4 100,0 42 51 66 53,0 11,6 0
Totaal 7 58 393 779 304 52 3 3 1599 100,0 95,9 34 44 54 44,4 8,8 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 9 57 390 779 303 55 7 5 1605 100,0 95,9 34 44 54 44,5 9,1 0

Index 0,6 3,6 24,3 48,5 18,9 3,4 0,4 0,3 100,0

Tot. 0-7 0 2 9 24 15 5 1 1 57 3,6 96,5 37 47 59 48,2 11,0 0

Index 0,0 3,5 15,8 42,1 26,3 8,8 1,8 1,8 100,0

Tot. 7-19 8 50 326 646 241 35 4 3 1313 81,8 95,6 34 44 54 44,1 8,8 0

Index 0,6 3,8 24,8 49,2 18,4 2,7 0,3 0,2 100,0

Tot. 19-23 1 5 53 101 41 12 1 1 215 13,4 97,2 35 45 56 45,3 9,4 0

Index 0,5 2,3 24,7 47,0 19,1 5,6 0,5 0,5 100,0

Tot. 23-7 0 2 10 30 20 7 2 2 73 4,5 97,3 39 48 60 49,5 11,4 0

Index 0,0 2,7 13,7 41,1 27,4 9,6 2,7 2,7 100,0



Snelheidsrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstrook Kerkstraat - Meidoornlaan (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout
00:00 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0,2 100,0 42 48 56 48,3 5,8 0
01:00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,1 100,0 42 45 48 45,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,1 100,0 43 50 57 50,0 7,1 0
04:00 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0,3 100,0 44 52 62 53,0 8,4 0
05:00 0 1 3 9 8 2 0 0 23 1,3 95,7 38 48 58 48,0 9,7 0
06:00 0 2 29 55 12 1 0 0 99 5,7 98,0 34 43 50 43,1 7,1 0
07:00 1 11 84 78 5 0 0 1 180 10,3 93,3 32 39 47 39,4 7,3 0
08:00 1 13 68 50 5 0 0 1 138 7,9 89,9 31 38 47 38,6 8,0 0
09:00 2 6 39 33 4 0 0 0 84 4,8 90,5 31 39 47 38,8 7,5 0
10:00 0 7 48 33 3 0 0 0 91 5,2 92,3 31 38 47 38,5 6,7 0
11:00 0 10 47 33 3 0 0 0 93 5,3 89,2 31 38 47 38,1 7,1 0
12:00 0 6 42 39 6 0 0 0 93 5,3 93,5 32 40 48 39,8 7,2 0
13:00 0 8 57 48 4 0 0 0 117 6,7 93,2 32 39 47 39,1 6,7 0
14:00 2 12 67 43 2 0 0 1 127 7,2 89,0 31 37 46 37,9 7,8 0
15:00 0 16 68 46 4 0 0 1 135 7,7 88,1 31 38 47 38,1 8,0 0
16:00 0 9 74 60 5 1 0 1 150 8,6 94,0 32 39 47 39,6 7,6 0
17:00 0 6 52 48 5 0 0 0 111 6,3 94,6 32 40 48 39,7 6,7 0
18:00 0 6 33 45 6 1 0 0 91 5,2 93,4 32 41 49 40,9 7,6 0
19:00 1 5 34 25 4 0 0 0 69 3,9 91,3 31 38 47 38,8 7,5 0
20:00 1 2 24 19 3 1 0 0 50 2,9 94,0 32 39 48 39,9 8,1 0
21:00 0 1 18 17 4 0 0 0 40 2,3 97,5 33 41 49 41,0 7,1 0
22:00 0 2 16 14 3 0 0 0 35 2,0 94,3 32 40 48 40,1 7,4 0
23:00 0 0 4 9 2 0 0 0 15 0,9 100,0 36 44 50 43,7 6,4 0
Totaal 8 123 807 710 92 7 0 5 1752 100,0 92,5 32 39 48 39,6 7,6 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 9 125 807 710 93 10 1 7 1762 100,0 92,4 32 39 48 39,7 7,9 0

Index 0,5 7,1 45,8 40,3 5,3 0,6 0,1 0,4 100,0

Tot. 0-7 0 3 34 69 25 4 0 0 135 7,7 97,8 35 44 54 44,5 8,0 0

Index 0,0 2,2 25,2 51,1 18,5 3,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 7 111 678 557 51 4 0 6 1414 80,2 91,7 31 39 47 39,1 7,6 0

Index 0,5 7,9 47,9 39,4 3,6 0,3 0,0 0,4 100,0

Tot. 19-23 2 10 91 75 15 2 0 0 195 11,1 93,8 32 39 48 40,0 7,8 0

Index 1,0 5,1 46,7 38,5 7,7 1,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 3 37 76 27 4 0 0 147 8,3 98,0 35 44 53 44,5 7,9 0

Index 0,0 2,0 25,2 51,7 18,4 2,7 0,0 0,0 100,0



Snelheidsrapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstroken Meidoornlaan - Kerkstraat (1)

Kerkstraat - Meidoornlaan (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout
00:00 0 0 1 3 2 1 0 0 7 0,2 100,0 40 48 60 49,3 9,8 0
01:00 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0,1 100,0 44 55 66 55,0 10,0 0
02:00 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,1 100,0 43 50 57 50,0 7,1 0
03:00 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0,1 100,0 44 52 58 51,7 5,8 0
04:00 0 0 0 3 3 1 0 0 7 0,2 100,0 44 52 60 52,1 7,6 0
05:00 0 1 5 14 11 4 0 1 36 1,1 97,2 39 49 60 49,3 10,9 0
06:00 0 4 35 71 21 3 1 0 135 4,0 97,0 35 44 52 44,0 8,3 0
07:00 2 15 103 120 24 2 0 1 267 7,9 93,6 32 41 49 41,0 8,2 0
08:00 1 19 92 93 18 2 0 1 226 6,7 91,2 32 40 49 40,3 8,5 0
09:00 2 9 59 68 20 3 0 1 162 4,8 93,2 32 42 50 41,8 9,1 0
10:00 0 10 68 73 18 2 0 0 171 5,1 94,2 32 41 49 41,1 8,0 0
11:00 1 12 68 75 18 3 0 0 177 5,3 92,7 32 41 49 41,0 8,4 0
12:00 1 10 61 83 23 3 0 0 181 5,4 93,9 33 42 50 42,0 8,4 0
13:00 0 14 87 100 19 3 0 1 224 6,7 93,8 32 41 49 41,1 8,3 0
14:00 4 19 103 104 18 2 0 1 251 7,5 90,8 31 40 48 40,0 8,5 0
15:00 1 22 110 112 26 2 1 2 276 8,2 91,7 32 40 49 40,8 9,0 0
16:00 1 14 114 148 37 4 0 1 319 9,5 95,3 33 42 50 42,0 8,2 0
17:00 1 8 84 127 41 7 0 1 269 8,0 96,7 34 43 52 43,4 8,6 0
18:00 1 7 55 100 29 5 0 0 197 5,9 95,9 34 44 52 43,4 8,2 0
19:00 1 8 59 62 14 3 1 0 148 4,4 93,9 32 41 49 41,3 8,7 0
20:00 1 3 36 43 14 5 0 0 102 3,0 96,1 33 43 53 43,0 9,1 0
21:00 0 2 26 37 15 3 0 0 83 2,5 97,6 34 44 54 43,9 8,6 0
22:00 0 2 23 34 13 4 0 0 76 2,3 97,4 34 44 54 44,2 8,9 0
23:00 0 1 7 17 8 3 1 1 38 1,1 97,4 37 46 59 48,0 11,5 0
Totaal 17 180 1196 1490 396 66 4 11 3360 100,0 94,1 33 42 50 42,0 8,7 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 18 181 1197 1488 396 65 8 12 3365 100,0 94,1 33 42 50 42,0 8,8 0

Index 0,5 5,4 35,6 44,2 11,8 1,9 0,2 0,4 100,0

Tot. 0-7 0 4 42 93 40 9 2 1 191 5,7 97,9 36 45 56 45,9 9,3 0

Index 0,0 2,1 22,0 48,7 20,9 4,7 1,0 0,5 100,0

Tot. 7-19 15 161 1004 1203 292 39 4 9 2727 81,0 93,5 32 42 49 41,5 8,6 0

Index 0,6 5,9 36,8 44,1 10,7 1,4 0,1 0,3 100,0

Tot. 19-23 2 15 145 176 56 14 1 1 410 12,2 95,9 33 42 52 42,8 9,0 0

Index 0,5 3,7 35,4 42,9 13,7 3,4 0,2 0,2 100,0

Tot. 23-7 0 5 47 106 47 11 3 2 221 6,6 97,7 36 46 56 46,3 9,7 0

Index 0,0 2,3 21,3 48,0 21,3 5,0 1,4 0,9 100,0



Lengte rapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstrook Meidoornlaan - Kerkstraat (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout
00:00 4 0 0 4 0,2 0
01:00 1 0 0 1 0,1 0
02:00 2 0 0 2 0,1 0
03:00 1 0 0 1 0,1 0
04:00 1 1 0 2 0,1 0
05:00 11 0 0 11 0,7 0
06:00 32 2 2 36 2,2 0
07:00 73 10 6 89 5,6 0
08:00 72 7 11 90 5,6 0
09:00 64 8 7 79 4,9 0
10:00 68 7 5 80 5,0 0
11:00 70 6 7 83 5,2 0
12:00 73 8 5 86 5,4 0
13:00 88 9 10 107 6,7 0
14:00 108 9 6 123 7,7 0
15:00 122 10 7 139 8,7 0
16:00 154 9 8 171 10,7 0
17:00 144 9 5 158 9,9 0
18:00 98 5 3 106 6,6 0
19:00 74 2 1 77 4,8 0
20:00 50 3 1 54 3,4 0
21:00 42 1 0 43 2,7 0
22:00 39 0 0 39 2,4 0
23:00 21 1 0 22 1,4 0
Totaal 1412 107 84 1603 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 1414 107 84 1605 100,0 0

Index 88,1 6,7 5,2 100,0

Tot. 0-7 52 3 2 57 3,6 0

Index 91,2 5,3 3,5 100,0

Tot. 7-19 1136 97 78 1311 81,7 0

Index 86,7 7,4 5,9 100,0

Tot. 19-23 206 6 3 215 13,4 0

Index 95,8 2,8 1,4 100,0

Tot. 23-7 68 4 2 74 4,6 0

Index 91,9 5,4 2,7 100,0



Lengte rapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstrook Kerkstraat - Meidoornlaan (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout
00:00 3 0 0 3 0,2 0
01:00 1 0 0 1 0,1 0
02:00 1 0 0 1 0,1 0
03:00 2 0 0 2 0,1 0
04:00 5 0 0 5 0,3 0
05:00 22 0 1 23 1,3 0
06:00 93 3 4 100 5,7 0
07:00 166 6 7 179 10,2 0
08:00 124 6 7 137 7,8 0
09:00 72 7 6 85 4,8 0
10:00 78 8 7 93 5,3 0
11:00 83 5 6 94 5,3 0
12:00 83 6 6 95 5,4 0
13:00 104 6 8 118 6,7 0
14:00 113 7 7 127 7,2 0
15:00 121 8 8 137 7,8 0
16:00 135 6 9 150 8,5 0
17:00 103 4 4 111 6,3 0
18:00 86 2 3 91 5,2 0
19:00 64 2 2 68 3,9 0
20:00 47 0 2 49 2,8 0
21:00 40 0 0 40 2,3 0
22:00 35 0 0 35 2,0 0
23:00 15 1 0 16 0,9 0
Totaal 1596 77 87 1760 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 1596 78 88 1762 100,0 0

Index 90,6 4,4 5,0 100,0

Tot. 0-7 127 3 5 135 7,7 0

Index 94,1 2,2 3,7 100,0

Tot. 7-19 1267 71 78 1416 80,4 0

Index 89,5 5,0 5,5 100,0

Tot. 19-23 187 3 4 194 11,0 0

Index 96,4 1,5 2,1 100,0

Tot. 23-7 139 3 5 147 8,3 0

Index 94,6 2,0 3,4 100,0



Lengte rapport
Locatie code MGR001
Locatie naam Hereweg
Locatie plaats Meeden
Locatie omschrijving tussen Kerkstraat en Meidoornlaan
Meting naam okt 2019
Periode donderdag 3 oktober 2019 - zaterdag 12 oktober 2019
Rijstroken Meidoornlaan - Kerkstraat (1)

Kerkstraat - Meidoornlaan (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN
Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout
00:00 7 0 0 7 0,2 0
01:00 2 0 0 2 0,1 0
02:00 2 0 0 2 0,1 0
03:00 3 0 0 3 0,1 0
04:00 6 1 0 7 0,2 0
05:00 33 1 1 35 1,0 0
06:00 125 4 6 135 4,0 0
07:00 240 16 13 269 8,0 0
08:00 196 13 18 227 6,7 0
09:00 136 14 13 163 4,8 0
10:00 146 15 12 173 5,1 0
11:00 153 12 13 178 5,3 0
12:00 156 14 11 181 5,4 0
13:00 192 14 17 223 6,6 0
14:00 222 17 13 252 7,5 0
15:00 243 18 15 276 8,2 0
16:00 289 16 16 321 9,5 0
17:00 247 13 10 270 8,0 0
18:00 184 7 6 197 5,9 0
19:00 139 5 4 148 4,4 0
20:00 97 3 3 103 3,1 0
21:00 82 1 1 84 2,5 0
22:00 74 0 0 74 2,2 0
23:00 35 2 0 37 1,1 0
Totaal 3009 186 172 3367 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 3010 185 172 3367 100,0 0

Index 89,4 5,5 5,1 100,0

Tot. 0-7 179 6 7 192 5,7 0

Index 93,2 3,1 3,6 100,0

Tot. 7-19 2403 167 156 2726 81,0 0

Index 88,2 6,1 5,7 100,0

Tot. 19-23 392 10 8 410 12,2 0

Index 95,6 2,4 2,0 100,0

Tot. 23-7 207 7 7 221 6,6 0

Index 93,7 3,2 3,2 100,0



 

 

2190166   AO geluidbelasting gevels Nieuwbouw MFA Hereweg te Meeden  

Bijlage 2: Plattegrond met indeling MFA 
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Wandopbouw
Rc>4,5 volgens EPC berekening

- Steenstrips in 3 formaten (zie kleur materiaalstaat)
- Regelwerk horizontaal 30mm
- Regelwerk verticaal 21mm
- 38x235mm CLS hout HSB constructie + 235mm isolatie
- dampremmende folie
- 12mm gipsplaat
- Lambrisering marmoleum 1200+

Wandopbouw
Rc>4,5 volgens EPC berekening

- Steenstrips in 3 formaten (zie kleur materiaalstaat)
- Regelwerk horizontaal 30mm
- Regelwerk verticaal 21mm
- 38x235mm CLS hout HSB constructie + 235mm isolatie
- dampremmende folie
- 12mm gipsplaat
- Lambrisering marmoleum 1200+

Wandopbouw
Rc>4,5 volgens EPC berekening

- Platowood Frake in 3 formaten (zie kleur materiaalstaat)
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- dampremmende folie
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Bijlage 3: Tekening terreininrichting 
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Bijlage 4: Invoergegevens Geomilieu 
  





Rekenparameters2190166
MFA Meeden

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke saskia
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door saskia op 20-8-2019
Laatst ingezien door Saskia op 22-1-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
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

22-1-2020 14:56:36Geomilieu V5.21



Rekenparameters2190166
MFA Meeden

Commentaar

22-1-2020 14:56:36Geomilieu V5.21



Groepsreducties2190166
MFA Meeden

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Hereweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kerkstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Meidoornlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Tussen Baide Meulens 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

22-1-2020 14:57:39Geomilieu V5.21



Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

01 Hereweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
02 Meidoornlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
03 Kerkstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
04a Tussen Baide Meulens (W9a)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
04b Tussen Baide Meulens (W9b)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9b -- -- -- --  30  30

22-1-2020 14:58:19Geomilieu V5.21



Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3480,00   6,75   3,09   0,83 -- --
02  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
03  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
04a  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
04b  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
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Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

01 -- -- --  88,20  95,60  93,70 --   6,10   2,40   3,20 --   5,70   2,00   3,10 -- -- -- -- --    207,18
02 -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     30,93
03 -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     30,93
04a -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     30,93
04b -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     30,93
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Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

01    102,80     27,06 --     14,33      2,58      0,92 --     13,39      2,15      0,90 --   81,45   86,71   96,34   96,28
02     17,78      3,83 --      1,56      0,89      0,19 --      0,21      0,12      0,03 --   78,18   82,86   91,36   89,52
03     17,78      3,83 --      1,56      0,89      0,19 --      0,21      0,12      0,03 --   78,18   82,86   91,36   89,52
04a     17,78      3,83 --      1,56      0,89      0,19 --      0,21      0,12      0,03 --   78,18   82,86   91,36   89,52
04b     17,78      3,83 --      1,56      0,89      0,19 --      0,21      0,12      0,03 --   82,02   85,90   93,11   91,46
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Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125

01  100,65   98,18   91,84   87,45   75,73   80,27   89,05   91,12   96,16   93,28   86,75   80,55   70,75   75,60
02   92,81   86,33   81,24   76,38   75,77   80,45   88,95   87,12   90,40   83,93   78,84   73,98   69,11   73,79
03   92,81   86,33   81,24   76,38   75,77   80,45   88,95   87,12   90,40   83,93   78,84   73,98   69,11   73,79
04a   92,81   86,33   81,24   76,38   75,77   80,45   88,95   87,12   90,40   83,93   78,84   73,98   69,11   73,79
04b   96,74   89,67   84,98   78,93   79,61   83,50   90,70   89,06   94,34   87,27   82,58   76,53   72,95   76,83
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Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k

01   84,73   85,99   90,78   88,03   81,57   76,08 -- -- -- -- -- -- --
02   82,29   80,45   83,74   77,26   72,17   67,31 -- -- -- -- -- -- --
03   82,29   80,45   83,74   77,26   72,17   67,31 -- -- -- -- -- -- --
04a   82,29   80,45   83,74   77,26   72,17   67,31 -- -- -- -- -- -- --
04b   84,04   82,39   87,67   80,60   75,91   69,86 -- -- -- -- -- -- --
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Wegen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 8k

01 --
02 --
03 --
04a --
04b --
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Toetspunten2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Zuidgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02 Oostgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03 Zuidgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04 Oostgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05 Noordgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

06 Westgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
07 Oostgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
08 Noordgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
09 Westgevel schoolfunctie      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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gebouwen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

1A Nieuwbouw (hoge deel)     8,60      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
1B Nieuwbouw (lage deel)     5,80      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
1C Nieuwbouw (lage deel)     5,80      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
06 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Gebouw    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Gebouw     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

09 Gebouw     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
11 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Gebouw     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
16 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
21 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
26 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Woning     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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gebouwen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1A 0,80 0,80 0,80 0,80
1B 0,80 0,80 0,80 0,80
1C 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80 0,80
03 0,80 0,80 0,80 0,80

04 0,80 0,80 0,80 0,80
05 0,80 0,80 0,80 0,80
06 0,80 0,80 0,80 0,80
07 0,80 0,80 0,80 0,80
08 0,80 0,80 0,80 0,80

09 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80
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gebouwen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

34 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Gebouw     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
36 Woning     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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gebouwen2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

34 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80
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bodemgebieden2190166
MFA Meeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Groenstrook 1,00
02 Groenstrook 1,00
03 Groenstrook 1,00
05 Terrein nieuwbouw 1,00
06 Terrein nieuwbouw 1,00

07 Groenstrook 1,00
09 Groenstrook 1,00
10 Terrein nieuwbouw 1,00
11 Terrein nieuwbouw 1,00
12 Terrein nieuwbouw 1,00

04 Terrein nieuwbouw 1,00
13 Terrein nieuwbouw 1,00
08 Terrein nieuwbouw 1,00
14 terrein nieuwbouw 1,00
15 terrein nieuwbouw 1,00

16 terrein nieuwbouw 1,00
17 terrein nieuwbouw 1,00
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2190166   AO geluidbelasting gevels Nieuwbouw MFA Hereweg te Meeden  

Bijlage 5: Rekenresultaten  
 
 
 
  



Hereweg2190166
MFA Meeden

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hereweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag

01_A Zuidgevel schoolfunctie 258222,92 573542,32 1,50 48,8
02_A Oostgevel schoolfunctie 258248,93 573548,84 1,50 45,9
03_A Zuidgevel schoolfunctie 258257,98 573552,33 1,50 45,8
04_A Oostgevel schoolfunctie 258262,74 573561,35 1,50 42,1
05_A Noordgevel schoolfunctie 258249,35 573570,34 1,50 32,3

06_A Westgevel schoolfunctie 258244,61 573568,76 1,50 26,5
07_A Oostgevel schoolfunctie 258213,67 573568,49 1,50 28,2
08_A Noordgevel schoolfunctie 258208,78 573569,60 1,50 31,5
09_A Westgevel schoolfunctie 258204,09 573568,87 1,50 31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tussen Baide Meulens2190166
MFA Meeden

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tussen Baide Meulens
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag

01_A Zuidgevel schoolfunctie 258222,92 573542,32 1,50 23,6
02_A Oostgevel schoolfunctie 258248,93 573548,84 1,50 30,8
03_A Zuidgevel schoolfunctie 258257,98 573552,33 1,50 23,0
04_A Oostgevel schoolfunctie 258262,74 573561,35 1,50 43,9
05_A Noordgevel schoolfunctie 258249,35 573570,34 1,50 48,2

06_A Westgevel schoolfunctie 258244,61 573568,76 1,50 44,6
07_A Oostgevel schoolfunctie 258213,67 573568,49 1,50 42,6
08_A Noordgevel schoolfunctie 258208,78 573569,60 1,50 43,6
09_A Westgevel schoolfunctie 258204,09 573568,87 1,50 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Kerkstraat2190166
MFA Meeden

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag

01_A Zuidgevel schoolfunctie 258222,92 573542,32 1,50 14,1
02_A Oostgevel schoolfunctie 258248,93 573548,84 1,50 26,6
03_A Zuidgevel schoolfunctie 258257,98 573552,33 1,50 26,4
04_A Oostgevel schoolfunctie 258262,74 573561,35 1,50 29,1
05_A Noordgevel schoolfunctie 258249,35 573570,34 1,50 22,1

06_A Westgevel schoolfunctie 258244,61 573568,76 1,50 9,5
07_A Oostgevel schoolfunctie 258213,67 573568,49 1,50 19,5
08_A Noordgevel schoolfunctie 258208,78 573569,60 1,50 19,3
09_A Westgevel schoolfunctie 258204,09 573568,87 1,50 10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Meidoornlaan2190166
MFA Meeden

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meidoornlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag

01_A Zuidgevel schoolfunctie 258222,92 573542,32 1,50 16,5
02_A Oostgevel schoolfunctie 258248,93 573548,84 1,50 8,9
03_A Zuidgevel schoolfunctie 258257,98 573552,33 1,50 3,8
04_A Oostgevel schoolfunctie 258262,74 573561,35 1,50 14,9
05_A Noordgevel schoolfunctie 258249,35 573570,34 1,50 23,8

06_A Westgevel schoolfunctie 258244,61 573568,76 1,50 25,0
07_A Oostgevel schoolfunctie 258213,67 573568,49 1,50 7,6
08_A Noordgevel schoolfunctie 258208,78 573569,60 1,50 26,2
09_A Westgevel schoolfunctie 258204,09 573568,87 1,50 28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2190166   AO geluidbelasting gevels Nieuwbouw MFA Hereweg te Meeden  

Bijlage 6: Gecumuleerde geluidbelasting  
 



Gecumuleerde geluidbelasting2190166
MFA Meeden

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag

01_A Zuidgevel schoolfunctie 258222,92 573542,32 1,50 53,8
02_A Oostgevel schoolfunctie 258248,93 573548,84 1,50 51,1
03_A Zuidgevel schoolfunctie 258257,98 573552,33 1,50 50,9
04_A Oostgevel schoolfunctie 258262,74 573561,35 1,50 51,2
05_A Noordgevel schoolfunctie 258249,35 573570,34 1,50 53,4

06_A Westgevel schoolfunctie 258244,61 573568,76 1,50 49,7
07_A Oostgevel schoolfunctie 258213,67 573568,49 1,50 47,8
08_A Noordgevel schoolfunctie 258208,78 573569,60 1,50 48,9
09_A Westgevel schoolfunctie 258204,09 573568,87 1,50 48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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MFA Meeden (vastgesteld)

Bijlage 5  Onderzoek geluidwering gevels

136  



  

 

 

 

 

 

 

Adviesbureau Sijperda-Hardy 

t.a.v. de heer D. van der Goot 

Postbus 23 

9650 AA IJLST 

 

 

Nummer:  B-1_2019-126 

Datum:  23 januari 2020 

Project:  MFA te Meeden 

Referentie:  Bas van der Heiden 

 

 

Geachte heer Van der Goot, 

 

In voorbereiding is de nieuwbouw van het ‘MFA te Meeden’. Het nieuwe gebouw omvat naast twee  

basisscholen, een kinderopvang, dorpshuis en een gymzaal; de locatie is gelegen in het centrum van 

Meeden. De locatie wordt (beperkt) belast ten gevolge van wegverkeerslawaai op de omliggende 

wegen. 

 

In het kader van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de geluidwering van de gevels. Aan 

Metafys is verzocht om akoestisch onderzoek in te stellen naar de  geluidwering van de gevels. Aan de 

hand van informatie betreffende de optredende geluidbelasting op het bouwplan en berekeningen 

ten aanzien van de geluidwering, is vastgesteld op welke wijze aan de wettelijke eisen kan worden 

voldaan. 

 

Gebruik gemaakt is van de volgende informatiebronnen: 

 

- tekeningen met filenaam 20191209-MED-AMEA_Herco, layoutnummer DO-01.01, DO-01.02, 

DO-02.01, DO-03.01, DO-09.01, DO-09.02, -001 t/m -009 d.d. 17 december 2019 van ONIX; 

- ‘Akoestisch onderzoek geluidbelasting’ met projectnummer 2190166 d.d. 22 januari 2020 van 

Adviesbureau Sijperda-Hardy te IJlst.  

 

Inventarisatie 

Het gebouw omvat in basis 1 bouwlaag, afgedekt met een hellend (houten) doosdak met dakpannen; 

op twee posities in het gebouw is tevens een insteek-verdieping aanwezig ten behoeve van de 

techniek/luchtbehandelingskast. 

De totale oppervlakte van de beganegrond is ca. 1700 m2. Aan de zijde van het gymnastieklokaal zijn 

een aantal ‘multifunctionele’ ruimten naast elkaar gelegen, een toneel (met podium), huiskamer/grote 

vergaderruimte en gemeenschappelijke ruimte. Grenzend aan het gymnastieklokaal zijn tevens kleed- 

en doucheruimten, een toestellenberging en een verkeersruimte/gang.  



 

 

 

 

 

 

In het MFA zijn een zestal groepsruimten gesitueerd, een aantal leerpleinen, kantoor- en 

personeelsruimte en een café/bar-ruimte ten behoeve van het dorpshuis.   

De hoofdentree is gesitueerd aan de zuidzijde. De plattegrond en situering is opgenomen in bijlage 1. 

 

De gevels worden opgetrokken in een geïsoleerd houtskeletbouw-systeem, voorzien van een houten 

gevelbekleding en steenstrips. Het gebouw wordt mechanisch geventileerd (toe- en afvoer); er worden 

derhalve geen roosters opgenomen in de gevels. 

 

Wettelijk kader 

Op basis van het Bouwbesluit 2012 geldt dat, bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet 

vastgesteld hogere-waardenbesluit de karakteristieke geluidwering van een uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een onderwijsfunctie (nieuw) minimaal gelijk moet 

zijn aan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting (of 

specifiek vastgestelde geluidbelasting, wanneer dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering) 

en 33 dB. Voor een afzonderlijke verblijfsruimte geldt een 2 dB(A) lagere waarde. Tevens geldt dat de 

minimale eis voor de karakteristieke geluidwering van de gevel van een verblijfsgebied 20 dB(A) dient 

te bedragen.  

 

Voor een kantoor-, sport- of bijeenkomstfunctie (niet voor kinderopvang) worden in het Bouwbesluit 

2012 geen eisen gesteld. 

 

Geluidbelasting 

Uit het rapport ‘Akoestisch onderzoek geluidbelasting’ met projectnummer 2190166 d.d. 22 januari 

2020 van Adviesbureau Sijperda-Hardy te IJlst, blijkt op het MFA een zeer beperkt verhoogde 

geluidbelasting. Alleen op de zuidgevel is een geluidbelasting van 54 dB aanwezig (punt 1); de overige 

gevels bezitten een geluidbelasting  van ≤ 53 dB (zie onderstaande figuren uit het genoemde rapport):  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Geluidwering gevel 

De verblijfsruimten en verblijfsgebieden grenzend aan de noord-, oost- en westgevel, dienen te 

voldoen aan de minimaal gestelde eisen in het Bouwbesluit 2012, te weten GA;k ≥ resp. 18 dB(A) en 20 

dB(A). De ruimten grenzend aan de zuidgevel dienen een minimale GA;k ≥ resp. 19 dB(A) en 21 dB(A) te 

bezitten. 

 

Van een maatgevende verblijfsruimte/gebied, t.w. toneel/handvaardigheid 2.01.01 (en tevens 

representatief voor de overige verblijfsruimten), is een controleberekening uitgevoerd, e.e.a. in 

overeenstemming met het Bouwbesluit 2012, conform de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272; d.d. 

jan. 2003 en NEN 5077.  

 

De geluidisolatie van de verschillende gevelelementen is ontleend aan fabrikantengegevens, of aan 

eigen gegevensbestanden. Deze zijn terug te vinden in de berekeningen die in bijlage 2 zijn 

opgenomen.  

 

Op basis van het berekende maatgevende vertrek en gelet op de indeling van de school en de geplande 

constructies en materialen, kan op basis van praktijkervaring worden geconcludeerd dat hieraan kan 

worden voldaan zonder bijzondere voorzieningen, rekening houdend met de volgende aspecten: 

 

- houtskeletbouwgevel: als gepland: 

Gevelconstructie (BP3b*a)), minimale RA;weg = 30 dB(A), bv. spouwconstructie met 

binnenbeplating (gipskarton o.d.), dampremmende laag, min. 80 mm minerale wol en een extra 

buitenbekleding op regels (min. 40 mm); totale dikte 110 – 160 mm, 30 - 40 kg/m2; 



 

 

 

 

 

- hellend dakconstructie: als gepland: 

Hellend dakconstructie (DH5a*a)), minimale RA;weg van 28 dB(A), bv. 

sporen/gordingkapconstructie afgedekt met dakpannen, aan de binnenzijde gesloten 

dakbeschot en dampremmende laag, 12,5 mm gipskartonplaat, thermische isolatie met 

mineralewol met een minimale dikte 50% van de spoorhoogte; totale dikte 155-210mm, 15-25 

kg/m2); 

- beglazing: normale thermisch isolerende beglazing  met een minimale RA;weg ≥ 28 dB(A) in alle 

kozijnen en ramen; 

- ventilatie: geen roosters in de gevel (gebalanceerde ventilatie); 

- kierdichting: Klasse 3; een goede enkelvoudige kierdichting met een minimale RA van 35 dB(A) 

(indrukking > 3mm); 

 

*a) codering en isolatiespectrum conform ‘Herziene rekenmethode geluidwering gevels 1989 van 

VROM’. 

 

We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Eventuele vragen of opmerkingen horen 

wij graag. 

 

 

 

 

 

Metafys   

 

ing. B. van der Heiden 

 

 

 

Bijlage 1:  Situatie + plattegrond 

Bijlage 2:  Berekening geluidwering gevels  
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Bijlage 2 

Berekening geluidwering gevel 



 
Project/nummer: MFA te Meeden/2019-126
Opdrachtgever: Sijperda Hardy
Datum: 23-jan-19
Type/ruimte beganegrond - Toneel- en handvaardigheid 2.01.01

Vertrek: Toneel- en handvaardigheid 2.01.01Breedte: 4,45 m Vloeropp: 39,75 m² Aantal gevels 1 stuks Direct aangestraalde gevel?

Geluidbelasting: 54 dB Diepte: 8,40 m 1 S1: 15,58 m² Cl gevel 1 0 dB ΔLfs gevel 1 0 dB ja

Spectrum: wegverkeer Hoogte: 3,50 m 2 S2: 0 m² - 0 dB ΔLfs gevel 2 0 dB ja

Volume: 139,13 m³ 3 S3: 0 m² - 0 dB ΔLfs gevel 3 0 dB ja

Verblijfsruimte: 1 T0 0,8 s 4 S4: 0 m² - 0 dB ΔLfs gevel 4 0 dB ja

Aantal VR's in VG: 1 A0 10 m² Su;tot 15,58 m² Cr 3 dB

code element omschrijving Sj Gevel nr. ΔLfs CL Lbin (inf) RA Geluidsisolatie Ri in dB

m² 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

 

Gevelconstructies
Locatie

278 glas  4-12-5 zuid 6,04 1 0 0 22,1 14,4 19,4 15,4 8,4 7,4 28,3 22 21 29 37 36
641 kozijn kozijn K2 zuid 0,67 1 0 0 7,4 0,8 2,8 0,8 -0,2 -6,2 33,4 26 28 34 36 40
694 paneel BP3b;Buigsl.constr. 30-40kg/m2 zuid 8,87 1 0 0 21,8 20,0 15,0 11,0 6,0 1,0 30,3 18 27 35 41 44
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0
  

Ventilatie, roosters en suskasten X Y Lengte Gevel nr. ΔLfs CL

m¹ m¹ m¹ Geluidisolatie Dne
- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Cpositie n.v.t. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Celevatie H/D = ≤0,3 0 0 0 0 0

- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Cpositie n.v.t. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Celevatie H/D = ≤0,3 0 0 0 0 0

- - -    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Cveilig 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Cpositie n.v.t. 0,0 0,0 0 0 0 0 0

Celevatie H/D = ≤0,3 0 0 0 0 0

Kieren, naden en beglazingswijze Locatie Lengte Gevel nr. ΔLfs CL

m¹ Geluidisolatie Rki, Rni, Rbgi
na55 naad, eenzijdig gekit zuid 15,20 1 0 0 -0,5 -4,6 -5,6 -6,6 -15,6 -17,6 0,0 45 50 55 65 65
bgl55 beglazingsrand, schuimb. met thiocol toplaag zuid 20,00 1 0 0 0,6 -3,4 -4,4 -7,4 -9,4 -16,4 0,0 45 50 57 60 65
k35 goede, enkele kierdichting zuid 6,20 1 0 0 10,2 -4,5 -3,5 0,5 7,5 4,5 0,0 41 44 44 38 39

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

Aftrek oppervlak voor GA;k: 0,0 m² Binnenniveau: 25,2 dB 

Oppervlak voor GA;k: 15,6 m² Geluidwering GA 28,8 dB (A)

Karakteristieke geluidwering GA;k 26,1 dB (A)

Binnenniveau per octaafband i

METAFYS Geluidwering gevel o.b.v. NPR 5272: 2003, incl. C1;2005
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  Besluit 
College van burgemeester en 
wethouders 

 

 

 

 

 

Zaaknr.: 2019-032872 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen het voorstel van 3 december 2019; 

 

Gelezen de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan MFA – Meeden’ van 10 

oktober 2019; 

 

Gelet op §7.6 van de Wet milieubeheer; 

 

Besluit 

 

1. Geen milieueffectrapport op te stellen voor de ontwikkeling van de Multifunctionele 

accommodatie in Meeden.   

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bezwaar en beroep 

Dit besluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6 : 3 van de 

Algemene wet bestuursrecht en is daarmee niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze 

beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 
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1

Nanja�Bos

Onderwerp: FW:�Voorontwerpbestemmingsplan�MFA�Meeden

�

Van:�J.Teunissen@shell.com�[mailto:J.Teunissen@shell.com]��
Verzonden:�dinsdag�29�oktober�2019�15:37�
Aan:�Nanja�Bos�
Onderwerp:�RE:�Voorontwerpbestemmingsplan�MFA�Meeden�

�

Geachte�mevrouw�Bos,�

�

Het�voorontwerpbestemmingsplan�MFA�Meeden�geeft�ons�geen�reden�tot�het�maken�van�op-�en/of�aanmerkingen.�

�

�
Met�vriendelijke�groet,�
�
Janny�Mulder-Teunissen�
Adviseur�Vergunningen�&�Omgevingsmanagement�-�asset�Groningen�
Legal�-�Permits�&�Social�Performance�(LSUP/ON)�
�
Nederlandse�Aardolie�Maatschappij�B.V.�
Statutaire�vestiging�Den�Haag�-�Handelsregister�no.�04008869�
Correspondentieadres:�Postbus�28000,�9400�HH�Assen�
Bezoekadres:�Schepersmaat�2,�9405�TA�Assen�
Tel:�+31�(0)592�3�63220�
Mobiel:�+31�(6)�53�92�51�06�
E-mail:�j.teunissen@shell.com�
Internet:�http://www.nam.nl�

�

�
�
��

��
��

�
��

�

�



Sontweg 10 

9723 AT Groningen 

Postbus 66 

9700 AB Groningen 

T: 088 162 5000 

E: info@vrgroningen.nl 

W: www.veiligheidsregiogroningen.nl 

W: www.brandweer.nl/groningen             
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�

Burgemeester�en�wethouders��

Midden‐Groningen�

Postbus�75�

9600�AB�Hoogezand�

�

� �

�

�

�

Datum� 1�november�2019� Zaaknummer� Z/19/031231�

Aantal�bijlagen� ‐� Uw�referentie� 2019‐032872�

Behandeld�door� Raymond�Overkempe� Sector� Risicobeheersing�

Telefoon� 0683515078� Team� Specialistisch�Advies�

E‐mail� Raymond.overkempe@vrgroningen.nl�� �

� � � �

Onderwerp� Advies�voorontwerpbestemmingsplan�MFA�Meeden.�

�

Geacht�college,�

Op�2�oktober�2019�heeft�Veiligheidsregio�Groningen�uw�kennisgeving�ontvangen�aangaande�het�
ontwerpbestemmingsplan�MFA�Meeden.�Ingevolge�artikel�3.1.1�van�het�Besluit�ruimtelijke�ordening�stelt�u�
ons�in�de�gelegenheid�een�vooroverlegreactie�te�geven.�Daarnaast�adviseren�wij�u�op�basis�van�Wet�
veiligheidsregio’s�artikelen�2�en�3�over�de�brandweerzorg�binnen�het�plangebied.  
Naar�aanleiding�hiervan�heeft�Raymond�Overkempe�van�sector�Risicobeheersing�het�plan�beoordeeld�in�het�
kader�van�externe�veiligheid.�De�door�de�veiligheidsregio�geformuleerde�bevindingen�en�adviezen�staan�
hieronder.�
�
Aanleiding�
De�ontwikkeling�voorziet�in�het�voorzien�van�een�nieuw�multifunctionele�accommodatie�op�de�huidige�
locatie�van�de�Sjaloomschool,�het�dorpshuis�en�de�sportzaaltussen�de�Hereweg�en�Tussen�Baide�Meulens�in�
Meeden.�In�de�accommodatie�bevinden�zich�in�de�toekomstige�situatie�twee�basisscholen,�peuterzaal,�
kinderopvang,�bibliotheek,�dorpshuis,�kantoren�en�een�sportzaal.�
�
Risicobronnen�
Bij�de�ontwikkeling�van�de�MFA�Meeden�zijn�er�geen�externe�risicobronnen�die�invloed�hebben�op�de�
ontwikkeling.�
�
In�dit�kader�adviseert�veiligheidsregio�Groningen�alleen�over�de�brandweerzorg�binnen�het�plangebied.�De�
bevindingen�staan�hieronder.�
�
Bestrijdbaarheid�
Bij�bestrijdbaarheid�gaat�het�om�de�mogelijkheden�tot�voorbereiding�van�de�bestrijding�en�beperking�van�de�
omvang�van�een�calamiteit.�Om�de�gevolgen�zoveel�mogelijk�te�beperken,�is�het�van�belang�dat�de�
hulpverleningsdiensten�niet�worden�belemmerd�in�de�uitvoering�van�hun�taken.�
�
Om�de�bestrijdbaarheid�goed�te�kunnen�beoordelen�is�eerst�gekeken�naar�de�bereikbaarheid.�Daarnaast�is�
in�relatie�tot�de�voorgenomen�ontwikkeling�een�beoordeling�gedaan�op�de�aanwezigheid�en�
beschikbaarheid�van�bluswatervoorzieningen.�Om�te�bepalen�of�voldoende�bluswater�beschikbaar�is,�zijn�
zowel�de�aanwezigheid�van�primaire�(brandkranen)�als�secundaire�(open�water)�bluswatervoorzieningen�
beoordeeld.�De�handleiding�‘Bereikbaarheid�en�bluswatervoorziening�regio�Groningen�B&B’�
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(Veiligheidsregio�Groningen,�juli�2013)�geldt�als�uitgangspunt�voor�de�beoordeling�van�de�bereikbaarheid�en�
bluswatervoorziening.��
�
Bereikbaarheid�van�het�plangebied�
Het�plangebied�van�MFA�Meeden�is�tweezijdig�bereikbaar.�De�brandweer�komt�vanuit�de�post�Veendam�of�
Winschoten�en�heeft�vanwege�de�afstand�tussen�de�10‐18�minuten�(gegevens�brandweer,�2017)�nodig�om�
het�plangebied�te�bereiken.�
�
Bluswatervoorzieningen�van�het�plangebied�
Langs�de�Hereweg,�ter�hoogte�van�het�plangebied,�bevindt�zich�een�primaire�bluswatervoorziening�in�de�
vorm�van�een�ondergrondse�brandkraan,�op�een�waterleiding�aangesloten.�Deze�brandkraan�heeft�een�
diameter�van�circa�200�mm�en�heeft�daarmee�de�potentie�om�meer�dan�90�m3�aan�bluswater�te�leveren.�
Langs�de�Tussen�Baide�Meulens,�ter�hoogte�van�het�plangebied�bevindt�zich�een�primaire�
bluswatervoorziening�in�de�vorm�van�een�ondergrondse�brandkraan,�op�een�waterleiding�aangesloten.�Deze�
brandkraan�heeft�een�diameter�van�circa�104�mm�en�heeft�daarmee�de�potentie�om�meer�dan�60�m3�aan�
bluswater�te�leveren.�
�
De�bereikbaarheid�van�het�plangebied�wordt�als�voldoende�beoordeeld.�Tevens�wordt�de�
bluswatervoorziening�voor�het�plangebied�als�voldoende�beoordeeld.�
�
Advies�bestrijdbaarheid�
Gezien�de�voorgenomen�ontwikkeling�met�een�diversiteit�aan�functies�en�de�aanwezigheid�van�de�doelgroep�
verminderd�zelfredzame�personen�(basisscholen,�peuterzaal),�wordt�geadviseerd�de�opstelplaats�van�de�
brandweer,�brandweeringang�en�een�aanvullende�bluswatervoorziening�op�elkaar�af�te�stemmen.�
�
We�verzoeken�u�in�overleg�met�het�team�brandweerzorg�Noord‐midden�te�komen�tot�een�optimale��
uitwerking�van�de�bluswatervoorzieningen�in�dit�plangebied.�U�kunt�daarvoor�contact�opnemen�met�Gerrit�
Tuinstra:�088�‐�162�49�81�of�gerrit.tuinstra@vrgroningen.nl��
�
Zelfredzaamheid�
Bij�zelfredzaamheid�gaat�het�om�de�mogelijkheden�voor�personen�om�zichzelf�in�veiligheid�te�brengen.�
Belangrijk�aspect�hierbij�is,�dat�zij�kunnen�vluchten�of�schuilen�zonder�daadwerkelijke�hulp�van�de�
hulpverleningsdiensten.�De�zelfredzaamheid�van�de�aanwezige�personen�is�beoordeeld�op�de�aspecten�
zelfredzaam�vermogen,�de�mogelijkheden�tot�vluchten�of�schuilen�en�de�alarmeringsmogelijkheden.�
�
In�het�kader�van�zelfredzaamheid�is�de�context�(scenario)�voor�personen�van�belang�om�zichzelf�in�veiligheid�
te�brengen.�In�de�situatie�van�de�MFA�Meeden�zijn�er�geen�externe�risicobronnen�die�invloed�hebben�op�de�
ontwikkeling�van�de�MFA�Meeden.�Voor�de�MFA�Meeden�betreft�het�scenario�voor�zelfredzaamheid�een�
ontvluchting�uit�de�MFA�in�verband�met�een�(brand)�incident�binnen�in�de�MFA�of�een�brand�vanuit�de�
omgeving.�
�
Zelfredzaam�vermogen�
Het�plan�maakt�de�functies�voor�verminderd�zelfredzame�personen�mogelijk.�De�leerlingen�van�de�
basisscholen�en�peuterzaal�worden�beoordeeld�als�een�doelgroep�van�verminderd�zelfredzame�personen.�
Deze�leerlingen�zijn�niet�in�staat�om�in�geval�van�een�calamiteit�de�situatie�zelfstandig�te�oordelen�en�
zichzelf�in�veiligheid�te�brengen.�Ondersteuning�voor�deze�doelgroep�is�hierbij�noodzakelijk.�
�
Mogelijkheden�tot�vluchten�of�schuilen��
De�mogelijkheden�tot�zelfredzaamheid�worden�bepaald�door�het�type�van�incident.�In�dit�geval�betreft�het�
een�(brand)�incident�binnen�in�de�MFA�of�een�brand�in�de�omgeving.�Op�basis�van�de�situatie�kan�er�
gekozen�worden�om�vluchten�of�te�schuilen.�Om�goed�te�schuilen�dient,�indien�aanwezig,�de�automatische�
ventilatie�uitgezet�te�worden.�Verder�moeten�deuren�en�ramen�gesloten�worden.��
�
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Veiligheidsregio�Groningen�adviseert�om�d.m.v.�een�ontruimingsplan�een�organisatie�op�te�stellen�over�hoe�
te�handelen�in�geval�van�een�incident�en�om�naar�een�veilige�locatie�te�vluchten,�dan�wel�schuilen.�
Alarmeringsmogelijkheden�
Het�plangebied�ligt�binnen�het�sirenebereik�van�het�bestaande�Waarschuwing�en�Alarmering�Systeem�
(WAS‐paal�23‐597).�Het�Ministerie�van�Justitie�en�Veiligheid�heeft�bekendgemaakt,�vanaf�2017�in�fases�met�
de�WAS‐sirenes�te�willen�stoppen.�Eind�2012�is�NL‐Alert�geïntroduceerd.�Met�NL‐Alert�kan�de�overheid�
mensen�in�het�rampgebied�en�in�de�directe�omgeving�van�een�(dreigende)�noodsituatie�met�een�
tekstbericht�informeren�via�de�eigen�mobiele�telefoon.�Daarnaast�wordt�bij�grote�rampen�alarm�geslagen�
via�onder�meer�calamiteitenzenders,�geluidswagens�en�sociale�media.�Hierdoor�is�een�snelle�alarmering�in�
het�plangebied�mogelijk.��
�
Veiligheidsregio�Groningen�adviseert�om�de�toekomstige�gebruikers�bij�een�ramp�ook�op�een�andere�wijze�te�
alarmeren�dan�met�de�WAS‐sirenes,�bijvoorbeeld�via�calamiteitenzenders,�NL‐Alert,�geluidswagens,�social�
media�enz.�
�
Advies�Veiligheidsregio�Groningen�
Veiligheidsregio�Groningen�heeft�de�bestrijdbaarheid�en�zelfredzaamheid�met�betrekking�tot�de�locatie�van�
het�bestemmingsplan�MFA�Meeden�beoordeeld.��
�
Ten�aanzien�van�het�aspect�bestrijdbaarheid�adviseert�Veiligheidsregio�Groningen:�

· In�overleg�en�afstemming�met�team�brandweerzorg�Noord‐midden�een�optimale�situatie�voor�de�
bluswatervoorziening�bespreekbaar�te�maken�en�te�realiseren.�U�kunt�daarvoor�contact�opnemen�met�
Gerrit�Tuinstra:�088�‐�162�49�81�of�gerrit.tuinstra@vrgroningen.nl�

�
Ten�aanzien�van�het�aspect�zelfredzaamheid�adviseert�Veiligheidsregio�Groningen:�

· om�d.m.v.�een�ontruimingsplan�een�organisatie�op�te�stellen�over�hoe�te�handelen�in�geval�van�een�
incident�en�om�naar�een�veilige�locatie�te�vluchten,�dan�wel�schuilen.�

· de�bevolking�bij�een�ramp�ook�op�een�andere�wijze�te�alarmeren�dan�met�de�WAS‐sirenes,�bijvoorbeeld�
via�calamiteitenzenders,�NL‐Alert,�geluidswagens,�social�media�enz.�

�
Toetsing�omgevingsvergunning�
De�nieuwe�ontwikkeling�kan�in�het�kader�van�de�omgevingsvergunning�later�nog�door�de�veiligheidsregio�
beoordeeld�moeten�worden�op�de�activiteit�‘Bouwen’.�Deze�beoordeling�vindt�plaats�op�andere�veiligheids‐
aspecten�zoals�brandcompartimentering,�vluchtroutes�en�overige�brandpreventieve�voorzieningen�binnen�
het�object.�
�
Wij�gaan�ervan�uit�u�hiermee�voldoende�te�hebben�geïnformeerd.�Indien�u�naar�aanleiding�van�deze�brief�
nog�vragen�heeft,�kunt�u�contact�opnemen�met�Raymond�Overkempe�
�
Met�vriendelijke�groet,�
�
het�bestuur�van�de�Veiligheidsregio�Groningen�
namens�deze,�de�regionaal�commandant�brandweer�
namens�hem,�
�
�
�
Saskia�Jansen��
teamleider�Specialistisch�Advies�
�
�
deze�brief�is�in�afschrift�verzonden�aan:�teamleider�brandweerzorg�Noord‐midden,�medewerker�brandweerzorg�Noord‐�midden�
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watertoets 24 oktober 2019              dossiercode 20190924-33-21460 

waterschap 11 november 2019            kenmerk IN19- Z18863 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Meeden - MFA door 
gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van 
de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet worden 
doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk levert. 

PLAN: Meeden - MFA 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Met het planvoornemen wordt de realisatie van een nieuw MFA mogelijk gemaakt. In de 
huidige situatie zijn in het plangebied een school, dorpshuis en sportzaal aanwezig. Het 
terrein is grotendeels verhard (6.000 m²). De school, het dorpshuis en de sportzaal worden 
gesloopt en nieuw gebouwd in één gezamenlijk gebouw met herinrichting van het terrein 
(6.900 m²). Een deel van het terrein wordt ingevuld met graskeien (circa 300 m²). 

Oppervlakte plangebied: 9.775 m²  
 
Toename verharding in plangebied: 600 m² 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer 

Mevr. N. Bos 
gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB Hoogezand 
nanja.bos@midden-groningen.nl 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Midden-Groningen 

Mevr. N. Bos 
gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB Hoogezand 
nanja.bos@midden-groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterschap Hunze en Aa’s 

Sander Dijk 

[0598] 69 3617 

s.dijk@hunzeenaas.nl 
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Waterschap Hunze en Aa's 

Geachte mevrouw Bos, 

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 ernaar om de ingrepen binnen een peilgebied 
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen 
worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven 
advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het 
waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, 
peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Specifieke en aanvullende adviezen 

Het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van NAP -1,8 m en een winterpeil 

van NAP -2,25 m. De dichtstbijzijnde watergangen zijn een schouwsloot ten oosten van het 

plangebied en een aantal schouwloten ten zuiden van het plangebied (figuur 1).  

 

Figuur 1: oppervlaktewatersysteem 

Ten gevolge van het plan neemt het verharde oppervlak toe met totaal 900 m². 300 m² van 

deze toename bestaat echter uit half-verharding (graskeien); dit wordt niet als 

verhardingstoename beschouwd, omdat water kan infiltreren. De resterende 

verhardingstoename van 600 m² ligt boven de compensatiedrempel voor het stedelijke 

gebied (150 m²). De gebiedsspecifieke afvoer is 1,4 l/sec/ha; overschrijding hiervan kan 

overbelasting van het oppervlaktewatersysteem als gevolg hebben. Hierdoor kan 

wateroverlast voor de omgeving ontstaan. Om de gebiedsspecifieke afvoer niet te 

overschrijden moet 49m³ compenserende waterberging worden aangelegd.  

  



5 
 

De planindiener dient een voorstel te doen over de te nemen maatregel(en) om de 

benodigde hoeveelheid compenserende waterberging te realiseren. Het voorstel wordt 

vervolgens beoordeeld door het waterschap, om te bepalen of de maatregel afdoende is. 

Om de effectiviteit van de compenserende waterbergingsmaatregelen goed te kunnen 

beoordelen is van belang om duidelijk aan te geven: wat de maatvoering van de 

bergingsmaatregel is, waar de maatregel wordt genomen en hoe het geborgen water wordt 

afgevoerd (bijvoorbeeld via infiltratie of met een aansluiting/overstort op het 

watersysteem).  

Compenserende waterberging kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Naast 

uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

berging in/op het bouwoppervlak via een groen dak of een waterdak. Indien de locatie 

hiervoor geschikt is zouden bodeminfiltratiemaatregelen kunnen worden toegepast, zoals 

grindkoffers, infiltratiekratten of een infiltratieriool. Indien het aanleggen van 

infiltratiemaatregelen wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend onderzoek 

nodig over de toepasbaarheid hiervan. De hoogste grondwaterstand in het plangebied lijkt in 

ieder geval geen beperking te vormen voor de toepassing van infiltratiemaatregelen; deze 

ligt ongeveer 1,6 tot 2 meter onder maaiveld (figuur 2). 

 

Figuur 2: Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
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Bij de aanleg van de compenserende waterberging moet rekening worden gehouden met de 

relatief grote hoogteverschillen in het gebied. Het plangebied ligt hoger dan het omliggende 

gebied, waardoor overlast voor de omgeving kan ontstaan door afstromend hemelwater.   

 

Figuur 3: Hoogtekaart 
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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 (nm. de 
norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. 
Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard 
oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet 
waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen 
neemt om de versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de 
uitbreiding van het verhard oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende 
compenserende maatregelen nemen. 
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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. 

 
Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met 
meer dan 1.500 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: 600 m² 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 
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gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te 
houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water 
behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume 
afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en 
de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde 
afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 
voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door 
het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens 
de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling 
van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve 
maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect 
opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de 
zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

· Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

· Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

· Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor 
burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te 
voorkomen; 

· Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te 
voorkomen; 

· De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans 
krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in 
stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de 
gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam 
Onkruidbeheer (DOB-methode); 

· Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 
· Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 
· Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 
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· Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie 
te beperken of te voorkomen; 

· Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 
Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het 
middelenverbod raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing 
van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het 
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke functies heeft de 
voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 

· met de functie zwemwater; 
· met de functie drinkwater; 
· met de functie natuur(waarde); 
· met de functie viswater; 
· in een ecologisch gevoelig gebied; 
· met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige 
Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd 
als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het 
openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of 
een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de 
bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 
dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd 
moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd 
hemelwater dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater 
(=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een 
meldingsplicht bij het waterschap. 
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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: Het 
vrijkomende hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem dan wel afgevoerd naar het 
hemelwaterriool. 

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. 
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Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan 
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op 
veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet 
verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude 
bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte 
snel en drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude 
bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 
grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed 
worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk 
inrichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te 
stellen wat de huidige en gewenste grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een 
nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 à 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 
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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 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Infiltratie 
In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 
grondwaterstroming (> 0,75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en 
bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van 
ondiepe slecht doorlatende lagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Thema inrichting watersysteem 

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's 
streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en 
afvoer van water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal 
in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening 
van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten 
en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen 
en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van 
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening 
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: ja 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? Is niets van de 
volgende keuzes 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 
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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 
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 2019 



1

Nanja�Bos

Van: Drenth,�Alfred�<ADrenth@od-groningen.nl>

Verzonden: dinsdag�10�december�2019�8:09

Aan: Nanja�Bos

Onderwerp: Opmerkingen�externe�veiligheid�voorontwerp�bestemmingsplan�MFA�Meeden

Hallo�Nanja,�
�
Hierbij�onze�reactie�op�het�voorontwerp�bestemmingsplan�MFA�Meeden.��
De�EV-paragraaf�van�dit�bestemmingplan�is�beoordeeld.�De�tekst�in�de�paragraaf�is�correct.�Je�zou�echter�één�
tekstuele�aanpassing�kunnen�doorvoeren.��
In�paragraaf�4.2.2.�is�onder�het�kopje�'Buisleidingen'�onderstaande�tekst�opgenomen:��
Het�planvoornemen�betreft�de�realisatie�van�een�MFA.�In�het�MFA�worden�verschillende�reeds�aanwezige�
voorziening�in�één�gebouw�gebundeld.�Het�aantal�mensen�dat�zich�in�het�plangebied�in�de�toekomstige�situatie�gaat�
bevinden�is�vergelijkbaar�met�de�huidige�situatie.�Nadere�motivatie�van�het�groepsrisico�is�dan�ook�niet�noodzakelijk.�
�
Ik�zou�bovenstaande�tekst�weghalen�en�vervangen�door�onderstaande�tekst:��
Aangezien�de�afstand�van�het�plangebied�tot�de�buisleidingenstrook�groter�is�dan�het�maximale�invloedsgebied�van�
de�buisleidingen,�zijn�de�buisleidingen�binnen�het�plangebied�niet�relevant�voor�de�externe�veiligheid.��
�
In�de�Regels,�art.�1�Begrippen,�wordt�onder�1.32�Risicovolle�inrichtingen,�gesproken�over�beperkt�kwetsbare�
objecten�en�kwetsbare�objecten.�Zowel�beperkt�kwetsbare�objecten�als�kwetsbaar�object�zou�ik�opnemen�zoals�
hieronder�is�weergeven.�

kwetsbaar�object:�

een�object�waarvoor�ingevolge�het�Besluit�externe�veiligheid�inrichtingen�een�grenswaarde�voor�het�risico�c.q.�een�risicoafstand�is�
bepaald,�die�in�acht�moet�worden�genomen;�

beperkt�kwetsbaar�object:�

een�object�waarvoor�ingevolge�het�Besluit�externe�veiligheid�inrichtingen�een�richtwaarde�voor�het�risico�c.q.�een�risicoafstand�is�
bepaald,�waarmee�rekening�moet�worden�gehouden;�

�
Met�vriendelijke�groet,�
�
��Alfred�Drenth�
�
Adviseur�externe�veiligheid�

�

Omgevingsdienst�Groningen�
Afdeling�Advies�
Lloydsweg�17��
9641�KJ�Veendam�
Tel.�0598-788021��
adrenth@od-groningen.nl�

�

�
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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In de regels wordt verstaan onder:

1.1  het plan

het bestemmingsplan MFA Meeden met identificatienummer 
NL.IMRO.1952.bpmeemfameeden-va01 van de gemeente Midden-Groningen;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.6  bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft 
dat maximaal mag worden bebouwd;

1.7  bedrijfsbebouwing

één of meerdere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan aan 
de uitoefening van een bedrijf;

1.8  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein, noodzakelijk is;

1.9  beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.10  bestaand 

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is 
en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden 
gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;'

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede 
begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een 
andere planologische toestemming;
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1.11  bestaand stedelijk  gebied

gebied, dat geen deel uitmaakt van het buitengebied, zoals vastgesteld door Provincial Staten, 
op grond van de provinciale Omgevingsverordening;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk;

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak:

1.16  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 
en met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping;

1.17  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.18  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.20  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.21  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwendig anders dan in de uitoefening van een beroeps- en bedrijfsactiviteit;

1.22  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten in de vorm van een (para)medisch, juridisch, 
administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend bedrijf, alsmede 
schoonmaakbedrijven, wassalons, kappersbedrijven, schoonheidsinstituten, videotheken, 
reisbureaus, apotheken, galerieën, fotoateliers en daarmee naar de aard gelijk te stellen 
bedrijven, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.23  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 
en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die 
inrichting niet verbieden;
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1.24  gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

1.25  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.26  horeca, ondersteunend/ondergeschikt

een inrichting zonder, planologische, hoofdbestemming horeca, waar tegen betaling (kleine) 
eetwaren en/of dranken kunnen worden geconsumeerd en/of kan worden gelogeerd;

1.27  kantoor

een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, 
organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 
(publiekgerichte) baliefunctie;

1.28  kap

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 20° en minder dan 
70°;

1.29  kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

1.30  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, 
sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare 
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 
voorzieningen;

1.31  openbaar toegankelijk  gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid , onder b van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer;

1.32  overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met 
wanden is omgeven;

1.33  peil

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van 
het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een plaatselijk 
aan te houden waterpeil);
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1.34  risicovolle inrichting

een inrichting, waarvoor ofwel op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, ofwel op 
grond van het Vuurwerkbesluit vanwege de verwerking of opslag van verpakt of onverpakt 
professioneel vuurwerk, al dan niet in samenhang met consumentenvuurwerk, een 
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij 
het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, dan wel 
andere inrichtingen die veiligheidsafstanden hebben die buiten het terrein van de betreffende 
inrichting liggen en die in acht moeten worden gehouden bij de oprichting van (beperkt) 
kwetsbare objecten evenals zijnde geprojecteerd;

1.35  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.36  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden 
aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(s);

1.37  voorgevelrooilijn

denkbeeldige lijn getrokken langs de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;

1.38  wonen

het verblijf houden of gehuisvest zijn in een woning;

1.39  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de (bouw)hoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de dakhelling van een bouwwerk

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

b. groenvoorzieningen en water;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. verkeer- en verblijfsvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;

In de bestemming zijn paden, sierbestrating en overige verhardingen inbegrepen. Onder 'water' 
is tevens de berging van water begrepen.
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3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat 
deze gebouwen, waarbij gelet op de omvang en functie daarvan ruimte nodig is voor 
parkeren of stallen van auto's, alleen zijn toegestaan indien uit de aanvraag om 
omgevingsvergunning blijkt dat wordt voldaan aan de parkeernormen zoals genoemd in 9.1;

b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m;

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. binnen het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 10 m;
b. buiten het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 3 m;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn en hoogste 1 m 

en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die 
grenzen aan openbaar toegankelijk gebied op een afstand van 1 m of minder uit de 
perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met oog op het voorkomen van een onevenredige 
aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

a. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een groter 
horizontale oppervlakte dan 6 m2 en/of een grotere hoogte dan 1,5 m, voor zover wordt 
gebouwd buiten het bouwvlak.

 

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
stedenbouwkundig karakteristieke gebouwen;
landschap, natuur en milieu;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 3.2.1 sub a voor zover het betreft de parkeernormen zoals genoemd in artikel 9.1 ten 
behoeve van de verlaging van deze norm indien de aanvrager kan aantonen met een 
beperkter aantal parkeerplaatsen te kunnen volstaan dan volgens de norm verplicht zou 
zijn en dit niet leidt tot een toename van de parkeerdruk in de omgeving;

b. lid 3.2.2 sub b voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak, geen gebouwen 
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zijnde, tot ten hoogste 5 m, met dien verstande dat de bouw van reclamemasten niet is 
toegestaan. 

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Toegestaan gebruik

Tot een toegestaan gebruik met deze bestemming wordt gerekend:

a. gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de onder 3.1 weergegeven 
voorzieningen;

b. ondersteunende horeca-activiteiten.

3.5.2  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. lid 1 sub c van de 
Wabo, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken van gebouwen voor bewoning, dan wel mogelijkheden hiertoe door het 
aanwezig hebben van de benodigde essentiële woonvoorzieningen;

b. het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel 
tenzij deze ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;

c. het hebben van reclame-uitingen die geen betrekking hebben op de op het perceel 
plaatsvindende niet wederrechtelijke activiteiten.
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Artikel 4  Waarde - Reliëf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Reliëf aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden 
aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het reliïef en de 
herkenbaarheid daarvan, ter plaatse van de dekzandruggen.

4.2  Gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het diepploegen, egaliseren en afschuiven van afgraven van dekzandruggen;
b. houtteelt en de aanleg van bos en boomgaarden.

4.3  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 voor:

a. het egaliseren, afschuiven en afgraven van dekzandruggen, mits dit niet leidt tot aantasting 
van de herkenbaarheid herkenbaarheid van de dekzandrug.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de 
volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. houtteelt of de aanleg van bos en boomgaarden.

4.4.2  Afwegingskader

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt uitsluitend verleend indien de uitvoering 
van de werkzaamheden niet leidt tot aantasting van de herkenbaarheid van de dekzandrug.

4.4.3  Uitzondering

Het in lid 4.2 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden die:

a. reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan;

b. normaal agrarisch gebruik betreffen;
c. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten.

180  



MFA Meeden (vastgesteld)

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

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

6.1  Afstemming welstandstoets

Voor zover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:

a. de voorgeschreven maximale bouwhoogte;
b. de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden van het realiseren van gebouwen, is deze 
ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a 
van de Woningwet aangegeven welstandscriteria, mits:

de bouwhoogte met niet meer dan 15% afwijkt van de toegestane bouwhoogte;
de binnen de regels te realiseren oppervlakte van bebouwing niet wordt verminderd.

Voor de bouwonderdelen van gebouwen of bouwwerken, niet zijnde vrije bouwwerken als 
bedoeld in de Woningwet, die niet zijn genoemd in de regels van dit bestemmingsplan, zoals 
onder andere dakkapellen, is het welstandsbeleid van de gemeente Midden-Groningen 
bepalend voor de wijze waarop deze kunnen worden gebouwd.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten 
behoeve van evenementen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvoor op 
basis van deze verordening een evenementenvergunning kan worden verleend.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijk ingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages voor zover dit gelet op het gebruik en/of de constructie 
noodzakelijk is;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten 
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 
bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
gebouwtjes worden gebouwd, mits:
1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 bedraagt;

e. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennes ten behoeve van de 
telecommunicatie, waarvan de bouwhoogte ten hoogste 40 m mag bedragen, met dien 
verstande dat:
1. de noodzaak voor plaatsing van de antenne is aangetoond waarbij het gedeelde 

gebruik van masten moet zijn overwogen;
2. het bebouwingsbeeld van de omgeving niet wordt verstoord;
3. de antenne in de onmiddellijke nabijheid van hoge gebouwen en/of bouwwerken c.q. 

andere hoge landschappelijke elementen of langs grote infrastructurele lijnen (zoals 
hoogspanningsleidingen en (spoor)wegen) wordt geplaatst.

8.2  Uitzonderingen

De in lid 8.1 onder c bedoelde afwijkingsmogelijkheden gelden niet ten aanzien van:

a. de hoogte van reclamemasten (ten hoogste 6 m),
b. de hoogte van antennes (ten hoogste 40 m);
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

9.1.1  Parkeerregelgeving

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan parkeerplaatsen wordt de omgevingsvergunning slechts verleend indien;

a. in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor parkeren;
b. de beoordeling of in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen 

van auto's in, op of onder het gebouw, zoals gesteld onder sub a., wordt op basis van de 
door de CROW vastgestelde richtlijnen (publicatie 381 - december 2018, of de meest 
actuele uitgave), dan wel aan de hand van de van toepassing zijnde beleidsregels van de 
gemeente Midden-Groningen ten aanzien van parkeren bepaald.

9.1.2  Laden of lossen

Indien een planvoornemen aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan laad- en 
losvoorzieningen wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor een 
gebruiksverandering slechts verleend indien;

a. in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het laden en lossen van goederen, aan, in, 
of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
behoort, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan;

b. van voldoende mate van laad- en losvoorzieningen voor het laden en lossen van goederen 
zoals bedoeld in sub a. is sprake indien is voldaan aan de normen zoals opgenomen in het 
ASVV 2012 (uitgave van het CROW), dan wel het geldende ASVV 2012 (uitgave van het 
CROW) zoals dat geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag als bedoeld in sub a. 
voor het bouwen en/of voor een gebruiksverandering en/of afwijking of het uitwerken of het 
wijzigen.

9.1.3  Afwijk ingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in de leden 9.1.1 en 9.1.2:

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit, of;

b. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of 
losruimte wordt voorzien.

9.1.4  Voorwaarden voor afwijken

Afwijken van de regels, als bedoeld in de leden 9.1.1 en 9.1.2 is slechts mogelijk, indien;

1. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de samenhang in het 
straat- en bebouwingsbeeld;

2. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
3. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die 

onoverzichtelijk en niet sociaal controleerbaar is;
4. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de 

gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot;
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning eenmalig afwijken van lid a voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid a met maximaal 10 %;

c. Lid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid a, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten.

d. Lid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan MFA Meeden'.
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