
Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en
5



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding         5

1.1  Aanleiding nieuw bestemmingsplan      5

1.2  Wat is een bestemmingsplan       5

1.3  Plangebied         6

1.4  Geldend bestemmingsplan       7

1.5  Leeswijzer         7

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving        8

2.1  Huidige situatie         8

2.2  Nieuwe situatie         8

Hoofdstuk 3  Beleidskader        9

3.1  Landelijk beleid         9

3.2  Provinciaal en regionaal beleid       10

3.3  Gemeentelijk beleid        13

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten       18

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking      18

4.2  Bedrijven en milieuzonering       18

4.3  Externe Veiligheid        19

4.4  Verkeer en parkeren        22

4.5  Water          23

4.6  Bodem          24

4.7  Luchtkwaliteit         25

4.8  Geur          27

4.9  Ecologie         27

4.10  Geluid          28

4.11  Archeologie         29

4.12  Cultuurhistorie         30

4.13  M.e.r.-beoordeling        31

4.14  Duurzaamheid         32

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting       33

5.1  Algemeen         33

5.2  Toelichting op de regels        33

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid      37

6.1  Samenwerking         37

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      38

7.1  Vooroverleg         38

7.2  Zienswijzen         38

7.3  Vaststelling         38

7.4  Crisis- en herstelwet        39

Bijlagen bij de toelichting        41

Bijlage 1  Stedenbouwkundig plan       42

Bijlage 2  Externe veiligheid       101

Bijlage 3  Wateradvies        111

Bijlage 4  Ecologie        116

Bijlage 5  Wegverkeerslawaai       299

3  



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlage 6  Aanmeldingsnotitie        354

Bijlage 7  Collegebesluit        364

4  



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding nieuw bestemmingsplan

De wijk Gorecht-West is gebouwd in het midden van de vorige eeuw. Een deel van de 
woningvoorraad is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Het betreft met name 
de sociale huur- en koopwoningen in de zogenaamde 'rode bakstenen buurt'. De afgelopen 
jaren is woningcorporatie Lefier (hierna: Lefier) samen met de gemeente in gesprek gegaan 
met de huidige bewoners van de wijk om samen te komen tot een plan voor de vernieuwing van 
de wijk. Dit overleg heeft geleid tot de Wijkvisie voor Gorecht-West (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 5 maart 2012, hierna: Wijkvisie). 

Om de maatregelen uit de Wijkvisie voor Gorecht-West uit te kunnen voeren, is het 
Beeldkwaliteitplan Gorecht-West opgesteld (hierna: bkp). Dit bkp is samen met de Wijkvisie 
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld en 
maakt sinds die tijd onderdeel uit van de gemeentelijke Welstandsnota.

Voor fase 4 en 5 is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld (zie ook 
3.3.2 Stedenbouwkundig plan). Hiermee is vooraf goed in beeld gebracht hoe het plangebied 
ingericht gaat worden. In een bestemmingsplan kan deze inrichting goed worden vertaald.

De eerste drie fases van de ruimtelijke vernieuwing van Gorecht-West is reeds gerealiseerd. 
Fase 4 en 5 bestaat uit de sloop van bijna 150 woningen en de nieuwbouw van 126 woningen. 
Daarnaast zullen er 52 woningen die in particulier bezit zijn, behouden blijven. De nieuw te 
bouwen woningen komen deels buiten de woonbestemming en bouwvlak te liggen en de 
buiteninrichting, waaronder de straten en paden, wordt gewijzigd. Om deze reden is een 
planologische maatregel noodzakelijk.

1.2  Wat is een bestemmingsplan

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

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

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

De wijk Gorecht-West wordt begrensd door twee belangrijke hoofdontsluitingswegen: in het 
noorden de Troelstralaan en in het zuiden de Abraham Kuypersingel. Aan de oostzijde wordt 
de wijk begrensd door het aan de overzijde Van der Duyn van Maasdamweg gelegen 
winkelcentrum de 'Hooge Meeren'. Aan de westzijde vormt de Van Limburg Stirumlaan de 
begrenzing. Het plangebied fase 4 en 5 ligt in de noord westelijke hoek van de wijk.

Het plangebied fase 4 en 5 wordt begrenst door de Troelstralaan, de Van Houtenlaan, de 
Thorbeckelaan en de Dreeslaan. De percelen kadastraal bekend als HGZ00F6716 en 
HGZ00F7340 (de meest zuidwestelijke percelen) vallen buiten het plangebied. 

Figuur 1a. Weergave plangebied

Op onderstaand beeld wordt de ligging van het plangebied tussen het westelijk gelegen 
Gorechtpark en het oostelijk gelegen centrum duidelijk. 

Figuur 1b. Weergave plangebied
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1.4  Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is opgenomen in het bestemmingsplan Woongebieden (vastgesteld op 10 juni 
2013 en in werking getreden op 4 september 2013). Momenteel zijn er naast de 
verkeersfunctie een woonfunctie en maatschappelijke functie aanwezig in het plangebied, 
waarbij de bouwvlakken voor de woningen ruim en voor de voormalige maatschappelijke krap 
om de bebouwing is gelegd. De nieuwe bebouwing en openbare inrichting wijkt af van de 
bestaande planologische regeling.

Figuur 2. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Woongebieden'

1.5  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk Planbeschrijving wordt ingegaan op de huidige en de nieuwe situatie 
van het plangebied.

In het hoofdstuk Beleidskader wordt de op het bestemmingsplan betrekking hebbende 
wetgeving en beleid van de verschillende overheden beschreven. Hierop volgend worden in het 
hoofdstuk Omgevingsaspecten de relevante onderzoeken behandeld. Het gaat hierbij onder 
andere om geluid, bodem en verkeer.

De uitleg van de juridische vormgeving van de verbeelding en de regels is opgenomen in het 
hoofdstuk Juridische toelichting. Hierna wordt in de hoofdstukken Economische 
uitvoerbaarheid en Maatschappelijke uitvoerbaarheid ingegaan op de Economische 
uitvoerbaarheid en de Maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hier zijn onder andere de resultaten 
van het gevoerde overleg en de inspraak en zienswijzen opgenomen.

In de toelichting wordt op een aantal plaatsen verwezen naar bijlagen. Deze zijn aan het slot 
van de toelichting apart gebundeld als Bijlagen bij de toelichting. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

De wijk Gorecht-West heeft een hoge bebouwingsdichtheid van circa 30 woningen per hectare. 
Er staan in de wijk circa 1000 woningen. Het overgrote gedeelte van Gorecht-West is gebouwd 
in de periode 1966-1975 en bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen. Er zijn twee types 
ruimtelijke eenheden te onderscheiden. Een groot gedeelte van de wijk vormt de 'rode 
bakstenen' buurt. Karakteristiek voor deze buurt zijn de vele rijwoningen hoofdzakelijk met 
tuinen op het westen. De woningen grenzen aan de achterzijde ook direct weer aan de 
voorzijde van een ander woonblok. Dit geldt ook voor fase 4 en 5. De overige buurten binnen de 
wijk karakteriseren zich door twee rijen eengezinswoningen rond een groot rechthoekig open 
gebied. De woningen in een dubbele rij zijn hier met de tuinen grenzend aan een achterpad 
gebouwd; de entreezijde met voortuin ligt hierdoor aan de woonstraten. Gorecht-West heeft te 
maken met een lage kwaliteit van de woonomgeving van vooral de delen in de 'rode 
bakstenenbuurt'. Er zijn parkeerproblemen, doordat er te weinig parkeerplaatsen zijn en 
daarnaast is een groot aantal woningen helemaal niet per auto bereikbaar. In Gorecht-West is 
weinig groen, dat kwalitatief gezien als matig wordt beoordeeld door de bewoners.

In 2005 heeft nieuwbouw plaatsgevonden van een Javaans-Surinaamse woonvorm aan de 
Thorbeckelaan. In 2008 kwam daarnaast een identieke woonvorm, voor ouderen die zorg nodig 
hebben, gereed. Verder heeft nieuwbouw op het gebied van (particuliere) woningen niet meer 
plaatsgevonden sinds de realisatie van de wijk.

In Gorecht-West is 20% van de woningen particulier eigendom. Daarnaast zijn er circa 800 
huurwoningen. Het plangebied fase 4 en 5 bestaat uit bijna 150 huurwoningen en 52 
koopwoningen die in 13 blokken van 4 rijtjes woningen staan. De woningen in Gorecht-West, 
zowel koop als huur, bevinden zich in het lagere segment.

Gorecht-West ligt naast het Stadshart met een groot winkelcentrum 'De Hooge Meeren' met 
100 winkels onder één dak en voorzieningen op loopafstand. Die voorzieningen liggen buiten de 
wijk maar kleuren toch in belangrijke mate de beleving van voorzieningen binnen de wijk.

Speelvoorzieningen zijn in de dichtbebouwde en kinderrijke gebieden maar mondjesmaat 
aanwezig. Er zijn enkele kleine veldjes met wat speeltoestellen.

2.2  Nieuwe situatie

Onderstaand figuur geeft een impressie van de nieuwe situatie voor fase 4 en 5. 
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Figuur 3. Impressie stedenbouwkundig plan

Strijdigheid bestemmingsplan 
De nieuw te bouwen woningen komen deels buiten de woonbestemming en bouwvlak te liggen 
en de buiteninrichting, waaronder de straten, paden, groenvoorzieningen en waterpartijen wordt 
gewijzigd. De nieuwe inrichting is daarom in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Landelijk beleid

3.1.1  40+ wijken

Het Rijk heeft de wijkenaanpak in 2003 op de landelijke agenda gezet met de 
56-wijkenaanpak. Doel was stimuleren van de voortgang van de stedelijke vernieuwing. Het 
wijkniveau werd gekozen omdat daar problemen het meest tastbaar zijn en de wijk het 
aangewezen schaalniveau is waarop samenwerkingscontracten tussen de gemeenten en 
andere lokale partijen konden worden afgesloten. Middelen waren onder andere de inzet van 
regelvrije zones, impulsteams van externe deskundigen, het IPSV-budget voor innovatieve 
ideeën en het kennisprogramma sociaal fysieke wijkaanpak.

Minister Vogelaar maakt in een brief aan de Tweede Kamer in 2007 bekend de wijkenaanpak 
aan te scherpen. Ze selecteerde op basis van een aantal kengetallen veertig wijken in achttien 
steden met als doel deze binnen acht tot tien jaar om te vormen tot ‘prachtwijken’. De thema’s 
wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie staan daarbij centraal.

In 2009 en 2010 zijn ook Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de 40+ wijken die met 
vergelijkbare problemen kampen. De wijk Gorecht-West is één van deze 40+ wijken en heeft in 
dit kader reeds een subsidie van 1 miljoen euro ontvangen.
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3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld dat voor een 
aantal onderwerpen algemene regels moeten worden gesteld. Hiermee wordt de doorwerking 
van de nationale belangen op lokaal niveau geborgd. In het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) zijn de nationale belangen uit de SVIR voorzien van juridische kaders. 

De volgende nationale belangen uit het Barro zijn van toepassing op de gemeente 
Midden-Groningen:

Waddenzee en waddengebied
Hoofdwegen en landelijke spoorwegen
Elektriciteitsvoorziening
Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Natuurnetwerk Nederland

3.1.3  Verwerking landelijk  beleid in het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft geen betrekking op rijksbelangen. Het rijksbeleid werkt wel door in 
het beleid van lagere overheden. Het rijksbeleid werkt tevens door in de verschillende 
omgevingsaspecten die in dit bestemmingsplan zijn getoetst. Dit komt in de volgende 
paragrafen en Omgevingsaspecten aan de orde.

3.2  Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1  Provinciaal Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Provinciale Staten van de provincie Groningen hebben op 1 juni 2016 de Provinciale 
Omgevingsvisie 2016 - 2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie bevat de integrale lange 
termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie komt in de plaats 
van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Deze Omgevingsvisie heeft betrekking op het 
grondgebied van de provincie Groningen en geldt voor een periode van vier jaar: 2016-2020 en 
kan daarna eenmalig voor een periode van twee jaar worden verlengd. Na de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet is het wellicht mogelijk dat deze termijn van vier jaar komt te vervallen.

Uitgangspunt van de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020 is het aantrekkelijke woon- en 
leefklimaat in de provincie verder verbeteren. Vanuit deze invalshoek kijkt de provincie naar de 
kansen die zich voordoen om hier met het provinciale omgevingsbeleid een bijdrage aan te 
leveren. Het accent van het beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheid, 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.

Deze doelen wil de provincie bereiken door samenwerking met mede overheden en andere 
partijen en het leveren van maatwerk.

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 deze Omgevingsvisie is het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan de 
fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf 
provinciale 'belangen':

Ruimte
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    Ruimtelijke kwaliteit
    Aantrekkelijk vestigingsklimaat
    Ruimte voor duurzame energie
    Vitale landbouw

Natuur en landschap

    Beschermen landschap en cultureel erfgoed
    Vergroten biodiversiteit

Water

    Water veiligheid
    Schoon en voldoende water

Mobiliteit

    Bereikbaarheid

Milieu

    Tegengaan milieuhinder
    Gebruik van de ondergrond

De provincie vraagt aandacht voor gebiedsgebonden ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing in 
relatie tot de omgeving. Kort en krachtig komt het neer op het bieden van een integraal ontwerp 
waarbij functionele, architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en 
cultuurhistorische benaderingen samen moeten gaan.

3.2.1.1  Provinciale omgevingsverordening

In de provinciale omgevingsverordening heeft de provincie regels opgenomen om de 
doelstellingen aangegeven in de omgevingsvisie te realiseren. Met deze regels wil de provincie 
vooraf duidelijkheid scheppen over de provinciale belangen waarmee de gemeente bij het 
opstellen van een bestemmingsplan rekening moet houden. In de Provinciale 
omgevingsverordening zijn hoofdstukken opgenomen over onder andere milieu, water en 
ruimtelijke ordening.

Hieronder is het belangrijkste artikel weergegeven die betrekking heeft op het plangebied.

Artikel 2.15.1 : Woningbouw

Een bestemmingsplan kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in overeenstemming zijn met de in het 
kader van de Regio Groningen-Assen tot stand gekomen regionale planningslijsten voor 
woningbouw. De herstructurerbg van Gorecht-West past binnen de afspraken die gemaakt zijn 
met de Regio Groningen-Assen. Hier wordt in de volgende paragraaf 3.2.2 Regiovisie 
Groningen-Assen 2030 verder op ingegaan.

3.2.2  Regiovisie Groningen-Assen 2030

De gemeente Midden-Groningen heeft begin 2019 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. 
Daarnaast gelden de regionaal gemaakte afspraken. Onderstaand wordt ingegaan op de 
Regiovisie Groningen-Assen 2030 vanwege de ligging van de kern Hoogezand in deze regio.

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 
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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-Sappemeer. Bij de ruimtelijke 
inrichting zal deze T-structuur (zie afbeelding 
hiernaast) worden versterkt door hier de 
verstedelijking te concentreren. 
Hoogezand-Sappemeer, 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 
platteland.

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

Om onverhuurbaarheid en leegstand te voorkomen, is wijkvernieuwing en herstructurering 
noodzakelijk. Wijkvernieuwing en herstructurering krijgen hoge prioriteit. Daardoor zullen wijken 
en woningen weer aantrekkelijker worden gemaakt. Sloop, vervangende nieuwbouw, verbouw 
en verkoop van huurwoningen en verbetering van de openbare ruimte moeten leegstand 
bestrijden en voorkomen. De samenhang tussen centrum, woonwijken en buitengebied krijgt 
meer aandacht door te voorzien in bijvoorbeeld verbindingszones (groen, water, begeleidende 
bebouwing). Centrumvernieuwing en herstructurering van verouderde woonwijken worden met 
kracht doorgezet. Herstructurering en 'upgrading' van het centrum van Hoogezand-Sappemeer 
versterkt de schragende functie van de gemeente. Het project Gorecht-West past goed binnen 
het beleid van Regio Groningen-Assen. 

3.2.3  Woningmarktanalyse Regio Groningen - Assen 2017-2030

In opdracht van de Regio Groningen-Assen is de 'Woningmarktanalyse Regio Groningen - 
Assen 2017-2030' opgesteld. Hierin is voor de verschillende subregio's binnen Regio Groningen 
- Assen geschetst hoe de regionale woningvraag zich tot 2030 ontwikkelt.

De ligging ten opzichte van de regio speelt een rol in de locatiekeuzes: Zuidwest Groningen en 
Noord Drenthe ervaren meer vraag naar woningen dan Noord- en Oost-Groningen. 

Hoogezand valt onder de woningmarkt sub-regio Oost van Regio Groningen-Assen. De 
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huishoudensgroei neemt, afhankelijk van het demografische scenario, in de komende jaren nog 
licht toe. Na 2025 ontstaat een evenwicht en na 2030 ontstaat een huishoudenskrimp. Er 
kunnen grote verschillen ontstaan binnen de gemeente: groei in het westelijk deel (Hoogezand, 
Sappemeer en Harkstede) vanwege goede verbindingen met de stad Groningen en 
voorzieningen; huishoudenskrimp in het oostelijk deel van de gemeente in de kleinere kernen. 

Er is een forse kwaliteitsslag nodig in de bestaande woningvoorraad door verbetering en 
verduurzaming van woningen en door sloop en nieuwbouw (gelijktijdig met verdunning van de 
woningvoorraad op die plekken). Naast herstructureringslocaties zijn er nieuwbouwlocaties 
nodig om verdunning in bestaande woonbuurten getalsmatig te compenseren. Het is gewenst 
om in de komende jaren vooral binnenstedelijke of binnen-dorpse locaties te benutten voor 
woningbouw. Op deze wijze kunnen centra ruimtelijk versterkt worden en transformatie van 
industrie- en detailhandel-functies naar wonen kan worden gerealiseerd. 

Het netto programma (nieuwbouw minus sloop) ligt voor de periode 2017-2030 op circa 1100 
woningen voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren. De maximale uitbreidingsbehoefte voor 2017-2030 ligt op circa 740 woningen. Dit 
overschot aan plancapaciteit is grotendeels het resultaat van een eerder gestelde opgave 
vanuit de Regio Groningen-Assen. Het afbouwen heeft tijd nodig. Bovendien is enige 
plancapaciteit nodig om de (grote) opgaven die er met name in Hoogezand is te faciliteren; het 
aanhouden van enkele reservelocaties biedt ruimte voor fluctuaties en snel meebewegen. De 
focus ligt op slimme planontwikkeling, waarbij inbreiding voorop staat. 

3.2.4  Conclusie

Het project Gorecht-West is een passende en gewenste aanvulling voor de venieuwing van de 
bestaande huurwoningmarkt in gemeente Midden-Groningen in het algemeen en Hoogezand in 
het bijzonder. Dit project is een goed voorbeeld van een herstuctureringsopgave, waarbij het 
gebied in zijn totaliteit een impuls krijgt. 

Het programma past inhoudelijk en qua woningaantallen binnen de afspraken die al enkele 
jaren geleden zijn gemaakt met de Regio Groningen-Assen. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  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.
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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 goed bij helpen, maar niet 
per se en overal. 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.

Harmonisatie beleid 
Het beleid van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
moet geharmoniseerd worden tot nieuw beleid voor Midden-Groningen. Hierbij vormen de 
uitgangspunten en bouwstenen uit het Kompas de basis. Het huidige beleid was (met een 
aantal uitzonderingen, waaronder bestemmingsplannen) geldig tot 1 januari 2020. Voorliggend 
bestemmingsplan wordt dan ook getoetst aan het beleid van de voormalige gemeenten, voor 
zover het relevant is voor het plangebied.
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3.3.2  Stedenbouwkundig plan

Voor Gorecht West fase 4 en 5 is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. Deze is als 
Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan opgenomen. Het stedenbouwkundig plan is ontworpen op 
basis van vier ruimtelijke hoofdkeuzes: 

1. In het plan worden 126 nieuwe woningen gerealiseerd. De inpassing van de bestaande, 
koopwoningen is een belangrijk onderdeel van de opgave.

2. De plek waar nu de wijk ligt, was tot halverwege de 20e eeuw onderdeel van de Kropswolder 
Polder. De oorspronkelijke oost-westgericht polderstructuur is als onderlegger voor het plan 
ingezet

3. Een centraal park verbindt de verschillende fasen van Gorecht-West met elkaar en met 
bovenwijkse voorzieningen, zoals het winkelcentrum en het Gorechtpark.

4. Aan het centrale park zijn woonweides gekoppeld. Deze woonweides bieden een 
aangename leefkwaliteit voor de bewoners.

Het stedenbouwkundig plan kent daarnaast zes pijlers voor ontwikkeling.

1. Een ontspannen en groene leefomgeving

Een robuuste groenstructuur in de vorm van een centraal park en verschillende woonweides 
vormt de ruggengraat van het ontwerp. De groene ontmoetingsruimtes geven identiteit en 
vormen de schakel met de rijke historie en de omgeving.

2. Duurzaam en klimaatadaptief

In alle facetten duurzaam; de voetganger en fietser staan centraal in Woonpark Gorecht, 
energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en groen en water koelen de openbare 
ruimte.

3. Verbonden met de omgeving

Woonpark Gorecht is optimaal verbonden met haar omgeving. Door voort te bouwen op de 
cultuurhistorie verankeren routes en openbare ruimten zich logisch in de context. Aangename 
routes koppelen het gebied logisch met onder meer het Gorechtpark en het centrum van 
Hoogezand-Sappemeer.

4. Een diverse wijk

Woonpark Gorecht biedt, binnen het aanbod van sociaal woningbouw, ruimte voor een 
diversiteit aan woonvormen. In plaats van een veelheid van zelfde type woningen in een 
eenduidige structuur, wordt ingezet op een variëteit aan woningtypes in herkenbare 
woonweides met ieder een eigen sfeer en kwaliteit.

5. Ontmoeten, spelen en bewegen

Het centrale park en de verschillende woonweides nodigen uit tot bewegen en stimuleren 
ontmoetingen. Leefruimtes in de woningen zijn georiënteerd op deze openbare ruimtes, zodat 
een dynamische relatie ontstaat tussen de woning en haar omgeving.

6. Een robuuste inrichting

Door in te zetten op robuuste groenstructuren die goed zijn te onderhouden en heldere 
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overgangen tussen openbaar en privaat gebied, kan het ontwerp de tand des tijds kan 
doorstaan. 

Het bovenstaande resulteert in het onderstaande beeld, waarbij de ruime en groene setting een 
zeer nadrukkelijke rol speelt.  

Figuur 4. Vogelv lucht van fase 4 en 5. 

3.3.3  Welstand en beeldkwaliteitsplan

De geharmoniseerde en geactualiseerde welstandsnota is op 18 juni 2020 vastgesteld. Voor 
de wijk Gorecht-West is een welstandsluw welstandsregiem opgenomen. De nadruk ligt met 
name op beheer. Voor incidentele grootschalige ontwikkelingen, zoals herstrctureringen, 
hanteert het nieuwe welstandsbeleid geen kaders. Voor dergelijke ontwikkelingen wordt 
maatwerk geleverd in de vorm van een beeldkwaliteitsplan. 

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan, zie ook Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan, bevat specifiek op 
deze ontwikkeling toegesneden criteria. Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis 
van het algemene bkp en het stedenbouwkundig plan Woonpark Gorecht. Het nu voorliggende 
beeldkwaliteitsplan beoogt bouwers te inspireren en vormt het toetsingskader voor de 
welstandsommissie. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota en 
voorgesteld wordt deze dan ook als zodanig vast te laten stellen door de gemeenteraad. Naast 
de specifieke welstandscriteria in het beeldkwaliteitsplan, blijven de algemene 
welstandscriteria, de objectgerichte criteria en de excessenregeling van de welstandsnota 
(voor zover relevant) van kracht.

Het beeldkwaliteitsplan is een zogenaamde beleidsregel. Op basis van de inspraakverordening 
heeft het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen en hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. Deze procedure 
liep gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn geen reacties binnengekomen. 

16  



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Het bestemmingsplan geeft onder meer regels ten aanzien van de toegestane functies 
(gebruik), de situering van de bebouwing en de maatvoering van de bebouwing. Het 
bestemmingsplan vormt daarvoor het juridische kader. Deze aspecten zijn niet in het 
beeldkwaliteitsplan opgenomen. Voor een compleet beeld moeten het beeldkwaliteitsplan en 
het bestemmingsplan in samenhang worden gelezen. 

3.3.4  Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de 'Woonvisie Nieuw 
Midden-Groningen 2019-20208' vastgesteld. De belangrijkste ambitie van de woonvisie is 
woonkwaliteit van Midden-Groningen verbeteren. Voor de stedelijke kern van 
Hoogezand-Sappemeer is een grootschalige herstructurering de grootste opgave voor de 
komende jaren. Geen van de dorpen van Midden-Groningen gaat 'op slot'. Door 
aardbevingsproblematiek en krimp zet het college daar in op dorpsvernieuwing met een 
belangrijke rol voor bewoners. De woonvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met 
woningbouwcorporaties en inwoners van Midden-Groningen.

In het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer wordt fors ingezet op realisatie van het 
Stadshart: een project van ongeveer 300 woningen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan 
projecten die reeds in uitvoering zijn, zoals Gorecht-West. Na afronding van sloop-nieuwbouw 
in Gorecht-West zijn de woningen in Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep, Noorderpark-Margrietpark 
en Foxhol aan de beurt. In de Vosholen en de IJsbaanlocatie wil Midden-Groningen woningen 
bouwen die aansluiten op de vraag. Voor de dorpen ontwikkelen inwoners en gemeente de 
komende jaren dorpsvisies. In die visies is ruimte voor kleinschalige woningbouw, als daaraan 
behoefte is bij dorpsbewoners. Aan de westzijde van de gemeente wil Midden-Groningen 
mogelijkheden voor groei benutten door creatieve nieuwe woonmilieus toe te voegen.

Onderdeel van de Woonvisie is een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is een jaar geldig 
en wordt jaarlijks vernieuwd.

3.3.5  Ecologische basiskaart

Ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor beschermde 
en/of bedreigde planten en dieren. De Wet natuurbescherming stelt daar regels voor. Concrete 
ontwikkelingen, werkzaamheden en beheer en onderhoud moeten daaraan getoetst worden.

Als hulpmiddel daarbij heeft de gemeente Midden-Groningen de 'Ecologische basiskaart en 
leidraad Midden-Groningen' opgesteld. De ecologische basiskaart bestaat uit meerdere 
kaarten, waarop onder meer de ligging van natuurgebieden en de populaties van soorten zijn 
aangegeven. In de bijbehorende leidraad is aangegeven wanneer bepaalde werkzaamheden op 
het vlak van bouwen (en slopen) en groenbeheer kunnen plaatsvinden.

Er is vooral gekeken buiten de reeds beschermde natuurgebieden. Binnen de natuurgebieden 
zijn de bijzondere waarden namelijk al beschermd door de planologische status van die 
gebieden. De aandacht is vooral gevestigd op bijzondere soorten en waarden uit de Wet 
natuurbescherming die voorkomen in bepaalde typen gebieden, zoals agrarische 
cultuurgronden, bosgebieden en landschapselementen. In paragraaf 4.9 Ecologie wordt nader 
ingegaan op het ecologisch onderzoek.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.1  Inleiding

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen 
de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam 
ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe 'Ladder voor duurzame verstedelijking' in werking getreden. Deze is 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Ladder houdt in dat de toelichting bij 
een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, de volgende 
onderdelen moet bevatten:

Beschrijving van de behoefte aan de ontwikkeling. 
Indien de ontwikkeling ligt buiten het bestaande stedelijk gebied moet tevens gemotiveerd 
worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden 
voorzien.

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

4.1.2  Toetsing

Voordat de Ladder voor de duurzame verstedelijking wordt doorlopen, moet de vraag worden 
beantwoord of er wel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Of er sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot 
de omgeving.

Met dit bestemmingsplan wordt de basis gelegd voor een geringe afwijking met het bestaande 
planologische regiem. Deze wijzigingen zijn in aard en omvang zo klein dat deze niet als 
nieuwe stedelijke ontwikkeling zijn aan te merken. Nadere motivatie van de ladder is dan ook 
niet van toepassing. 

4.1.3  Conclusie

De Ladder voor duurzame ontwikkeling is niet van toepassing op het plan.

4.2  Bedrijven en milieuzonering

4.2.1  Inleiding

Milieuaspecten worden in principe geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, zoals het 
Activiteitenbesluit en/of de Wet Milieubeheer. Daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, 
moet met deze aspecten echter rekening worden gehouden. Het gaat dan met name om de 
situering van milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van milieuhinderlijke 
inrichtingen (zoals bedrijven).

Om te bepalen welke afstanden dienen te worden aangehouden, wordt de VNG-brochure 
'Bedrijven en milieuzonering' gehanteerd. De VNG-brochure geeft informatie over de milieu- en 
hinderaspecten van verschillende typen bedrijven. Per type bedrijf wordt tevens een 
milieucategorie aangegeven. Uit de milieucategorie volgt een indicatie van de afstanden die 
voor dat type bedrijf worden aangehouden tot woningen of andere gevoelige objecten. 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, 
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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. 
Daarnaast kan in sommige gevallen er uit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat 
aanleiding bestaan op basis van de VNG-brochure een grotere afstand aan te houden. 

De richtafstand werkt twee kanten op. Nieuwe bedrijvigheid moet voldoende afstand houden tot 
gevoelige objecten, maar nieuwe woningen moeten ook afstand houden tot bedrijvigheid. Niet 
alleen het woon- en leefklimaat telt immers. Ook de continuïteit van het bedrijf en de 
uitbreidingsmogelijkheden moeten worden gewogen.

4.2.2  Toetsing

In de nabijheid van het plangebied is geen industriele bedrijvigheid aanwezig die mogelijk 
hinder kan veroorzaken. Wel grenzen aan het plangebied maatschappelijke functies. Dit 
betreffen een basisschool, een kleuterschool, een buurthuis en een kantoor. De te bouwen 
woningen zijn geen hinderveroorzakende functies, maar de maatschappelijke functie kan wel 
invloed hebben op het ter plekke geldende woon- en leefklimaat. 

De Sint Gerardus Majellaschool is gevestigd op de hoek Talmastraat / Dreeslaan. Op de hoek 
Groen van Prinstererlaan / Thorbeckelaan staat de kleuterschool Joepie met een 
kantoorfunctie voor de Stichting Ultiem Openbaar Basisonderwijs. Het buurthuis centrum de 
Badde ligt ten zuidoosten van het plangebied.

Zowel de Sint Gerardus Majellaschool als kleuterschool Joepie verlaten in het eerste kwaraal 
van 2022 de bestaande locaties. Beide scholen worden dan ondergebracht in een nieuw te 
realiseren kindcentrum. Dit is een van de nieuwe kindcentra. Deze scholen zijn dus nog maar 
voor een zeer korte periode in gebruik. Op dit moment wordt onderzocht of deze panden zich 
lenen voor een andere functie of dat deze twee vrijkomende locaties worden gesloopt. De 
terugkomende functies zullen dan altijd minder belastend zijn voor de omgeving. Gelet op de 
tijdelijke aanwezigheid van deze twee scholen kan er een aanvaardbaar woon- een leefklimaat 
worden gegarandeerd. 

Een buurthuis hoort in de wijk. Dit is een functie met weinig ruimtelijke uitstraling naar 
omliggende gevoelige functies. Het is een aanvulling voor de wijk en levert geen hinder op voor 
de directe omgeving. Het is een functie die prima in de woonomgeving past. 

4.2.3  Conclusie

Wat betreft het aspect bedrijven en milieuzonering is het planvoornemen uitvoerbaar. 

4.3  Externe Veiligheid

4.3.1  Inleiding

In het kader van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtingen, vervoer van 
gevaarlijke stoffen en buisleidingen.

Inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is het wettelijk kader voor risicovolle 
inrichtingen als het gaat om afstanden tot risicogevoelige objecten. Het Bevi geeft voorwaarden 
over het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke 
stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande 
situaties. Uitgangspunt is dat personen die ergens langdurig of permanent verblijven geen 
onevenredig groot risico lopen als er een ramp gebeurt. 

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
Het Bevi maakt onderscheid tussen twee categorieën risicogevoelige objecten: kwetsbare 
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objecten en beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke 
opvattingen over welke groepen mensen in het bijzonder moeten worden beschermd. 
Daarnaast spelen ook het aantal personen en de verblijfsduur een rol. 

Het Bevi geeft geen harde definities van kwetsbaar of beperkt kwetsbaar. Het noemt enkele 
categorieën kwetsbare objecten, met daarbij voorbeelden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kinderopvang, grote kantoren, hotels en 
winkelcomplexen en grote kampeer- en recreatieterreinen. Beperkt kwetsbare objecten zijn 
volgens het besluit in ieder geval verspreid liggende woningen, dienstwoningen van derden, 
kleinere kantoren, hotels, winkels, bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden, overige sport- 
en kampeerterreinen en objecten van hoge infrastructurele waarde zoals elektriciteitscentrales.

Plaatsgebonden risico 
Het Bevi onderscheidt twee vormen van risico: het plaatsgebonden risico en het 
groepsgebonden risico. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het overlijdensrisico van één persoon op een 
bepaalde plaats in de omgeving van een ongeval. Het maakt niet uit of daar echt personen 
aanwezig zijn. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als: de kans per jaar dat een persoon 
die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke 
stof. 

Het plaatsgebonden risico laat zich goed vertalen op een kaart. De verschillende punten in de 
omgeving met hetzelfde risico worden verbonden en zo ontstaat een contour. Zo wordt op de 
kaart een gebied met een bepaald risico aangegeven. Voor kwetsbare objecten geldt een 
zogenaamde grenswaarde: een kans van 10-6 per jaar. Die mag niet worden overschreden. 
Voor beperkt kwetsbare objecten is de kans van 10-6 een zogenoemde richtwaarde. Als het 
risico groter wordt, moet dat goed gemotiveerd worden.

Groepsrisico
Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 
personen tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is 
niet een vast getal, maar wordt uitgezet in een grafiek. Die geeft een curve waarin de kans op 
een bepaald aantal doden is af te lezen: zoveel kans op één dode, zoveel kans op twee doden 
en zo verder. Het groepsrisico geeft inzicht in de eventuele maatschappelijke ontwrichting. 
Daardoor kan er bewuster worden omgegaan met risico's. Het groepsrisico kan op twee 
manieren toenemen: 

door uitbreiding van risicovolle activiteiten: de kans op een ongeval neemt toe;
door het verhogen van de personendichtheid (bijvoorbeeld door woningbouw): het aantal 
mogelijke doden neemt toe.

In beide gevallen neemt het groepsrisico toe. Daarom wordt er bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen naar het groepsrisico gekeken.

Voor het groepsrisico gelden geen harde normen, maar alleen oriënterende waarden. Als die 
waarden worden overschreden, moet het bestuur dat motiveren. De regels daarvoor staan in 
het Bevi en de Bevb. Er moeten in ieder geval aandacht besteedt worden aan:

het aantal personen in het invloedsgebied;
het groepsrisico;
de mogelijkheden om het risico te verminderen;
de alternatieven;
de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken;
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
De wetgeving over transportroutes is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt). Dit besluit geldt voor ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied (1% 
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letaliteitsgebied) van de risicovolle transportroutes (spoor, weg of water). 

Basisnet 
Aan het Bevt is het zogenaamde Basisnet gekoppeld. Het Basisnet is bedoeld om de 
transportroutes vast te leggen. Het basisnet houdt rekening met de veiligheid, maar ook met 
de dynamiek van het transport en met toekomstige groei. Het Basisnet bevat alle rijkswegen, 
spoorbanen met goederenvervoer en kanalen en rivieren met goederenvervoer, met de 
bijbehorende (eventueel aanwezige) risicoafstanden.

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn rondom een aantal aangewezen 
transportroutes (de grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones opgenomen. 
In de bijlagen behorende bij de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn op 
plankaart 3 deze wegen met zones opgenomen. Het Basisnet ziet op plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. Provincie specifiek is een extra regel voor de bescherming voor minder 
zelfredzame personen.

Binnen 30 meter van de rand van wegen en spoorwegen in het basisnet mogen geen 
nieuwe objecten of functies voor beperkt zelfredzame personen worden toegestaan 
(scholen, zorgwoningen, zorgcentra et cetera). 
In de toelichting van bestemmingsplannen moeten aandacht besteedt worden aan het 
groepsrisico binnen 200 meter van een weg uit het basisnet. Met name de risico's van een 
plasbrand (een brandende plas) en een BLEVE (gasexplosie) moeten beschouwd worden. 
In de toelichting moet ook aandacht besteedt worden aan het groepsrisico in gebieden 
binnen 1500 meter van de spoorweg Groningen-Zuidbroek.

Buisleidingen 
Sinds 1 januari 2011 geldt het Besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb). Dit besluit bevat 
de regelgeving op het gebied van buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
De gemeente moet in bestemmingsplannen rekening houden met risicovolle buisleidingen.

De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor het plaatsgebonden risico 
(PR). Het bestemmingsplan mag binnen de PR 10-6 risicocontour geen kwetsbare objecten 
mogelijk maken. Ook risicoverhogende objecten mogen niet. Risicoverhogende objecten 
zijn bijvoorbeeld windmolens (afvallende wieken) en hoogspanningslijnen. Beperkt 
kwetsbare objecten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 
De gemeente moet het groepsrisico (GR) verantwoorden. Het verwachte aantal 
aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden verantwoord. Het 
invloedsgebied bij brandbare vloeistoffen reikt tot net buiten de 10-6 contour. Voor leidingen 
met aardgas en chemicaliën moet het invloedsgebied per geval berekend worden.
De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor belemmeringenstrook met 
aanleg vergunningstelsel: de voor onderhoud gereserveerde ruimte bedraagt tenminste 5 
meter aan beide zijden van de leiding.

Voorheen vielen de transportleidingen voor chemische stoffen (anders dan aardgas of 
aardolieproducten) nog niet onder het Bevb, maar onder de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. De Circulaire is echter in 2015 vervallen. Deze types leidingen zijn vanaf dat 
moment ook onder het Bevb gaan vallen. Als de ruimtelijke inpassing van deze leidingen 
echter voldoet aan het Bevb, wordt automatisch voldaan aan de huidige Circulaire.

4.3.2  Toetsing

De Omgevingsdienst Groningen heeft voor het bestemmingsplan een risico-inventarisatie 
uitgevoerd, zie Bijlage 2 Externe veiligheid. Daarnaast zijn door de Veiligheidsregio Groningen 
de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld op grond van de 
uitvoeringstekeningen en bestekken. Naar aanleiding van deze afstemming zijn er nog enkele 
wijzigingen doorgevoerd ter verbetering van de bereikbaarheid en daarmee de bestrijdbaarheid 
van calamiteiten. 

Onderstaand worden de conclusies uit het onderzoek van de Omgevingsdienst Groningen 
weergegeven. Voor een volledige beschrijving van de onderzoeksresultaten en verantwoording 
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wordt verwezen naar de bijlagen.

Risico-inventarisatie

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat in de omgeving van het plangebied de volgende 
risicobronnen aanwezig zijn: 

Risicovolle inrichtingen

Aan de Industrieweg 4 te Hoogezand bevindt zich J. Wildeman Storage & Logistics. Het betreft 
een inrichting met opslag van gevaarlijke stoffen. Het invloedsgebied ligt geheel over het 
plangebied. Gezien de zeer grote afstand tussen het plangebied en de inrichting, zal het 
groepsrisico niet significant veranderen. 

Risicovolle transportroutes

De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de spoorlijn oute 250 E, Waterhuizen aansl. - 
Veendam aansl. reikt niet tot het plangebied en daarmee wordt voldaan aan de grens- en 
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico.

Plasbrandaandachtsgebied Basisnet en veiligheidszone 3 transport

Ten aanzien van de pllasbrandaandachtsgebied Basisnet en veiligheidszone 3 transport 
worden de volgende conclusies getrokken: 

- In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn route 250 E, Waterhuizen aansl. - Veendam 
aansl. aangegeven dat hier een plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van het 
plangebied Gorecht-West fase 4 en 5 tot de spoorlijn is circa 580 meter. Dit is buiten de PAG 
van het spoor en vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

- De spoorlijn route 250 E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is gelegen buiten het 
plangebied op een afstand van circa 580 meter van het plangebied Gorecht-West fase 4. De 
veiligheidszone 3 transport reikt niet tot het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5. De 
veiligheidszone 3 transport van het spoor vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

Risicovolle transportleidingen 

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met 
een werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie en/of NAM, welke relevant zijn voor externe 
veiligheid.

4.3.3  Conclusie

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het 
verantwoord is om de ruimtelijke motivering voor het plan vast te stellen. Het restrisico is in dit 
kader aanvaardbaar. Wat betreft het aspect externe veiligheid is het planvoornemen 
uitvoerbaar. 

4.4  Verkeer en parkeren

4.4.1  Inleiding

Fasen 4 en 5 blijven omsloten door de bestaande infrastructuur bestaande uit de Dreeslaan, de 
Troelstralaan, de Thorbeckelaan en de Van Houtenlaan. Binnen het plangebied zijn met name 
verkeersstromen door bestemmingsverkeer.

4.4.2  Toetsing

Verkeersstructuur 
De structuur binnen het plangebied zijn vooral rechte noord-zuid en oost-west verbindingen. 
Het lijkt een rasterstructuur, maar doorgaand gemotoriseerd verkeer moet gebruik maken van 
de hoofdonstluiting aan de randen van de woongebieden. 

Parkeervoorzieningen worden veelal vormgegeven als parkeerkoffers. Deze liggen verspreid over 
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fase 4 en 5. Om te voorkomen dat de noordelijke en zuidelijke delen van de woonvelden fase 4 
en 5 van  elkaar gescheiden worden door de oost-west lopende groene structuur, wordt in de 
hartlijn van beide gasen een in nood-zuid richting lopende  doorrijdmogelijkheid voorzien. Zo 
wordt er een goed overzicht op de parkeermogelijkheden geboden en wordt er een goede 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten gerealiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteiten van een verkeersluwe wijk.  

Verder is er een fijnmazig veelal losstaand netwerk opgenomen van noord-zuid en oost-west 
verbindingen voor de afwikkeling van het langzame verkeer. 

Parkeren 
Het parkeren is voorzien aan de randen langs de doorgaande wegen en in parkeerkoffers aan 
het einde van de doodlopende wegen. In de planvorming is uitgegaan van een parkeernorm 
gebaseerd op de oude situatie en in de directe omgeving van 1,4 parkeerplaats per woning. Er 
worden ongeveer 250 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

4.4.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect verkeer en parkeren uitvoerbaar. 

4.5  Water

4.5.1  Inleiding

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap is gevoerd 
op basis van artikel 3.1.1 Bro. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen 
het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater.

Het waterbeleid, zoals opgenomen in het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, 
principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een 
vooruitblik richting 2050. Het kabinet zet hiermee in op een robuust en toekomstgericht 
inrichten van het watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het 
voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een 
gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart.

Keur Waterschap 
Voor alle aanpassingen aan de waterhuishouding, zoals genoemd in de keur, is ook een 
watervergunning van het waterschap vereist. In de keur van waterschap Hunze en Aa's (2010) 
is ook opgenomen dat binnen het beheersgebied zonder vergunning van het bestuur geen 
verhard oppervlak mag worden aangebracht, voor zover dit leidt tot een versnelde afvoer richting 
oppervlaktewaterlichamen. Hierbij geldt binnen de bebouwde kom een norm van 150 m² en 
daarbuiten 1500 m². Bij nieuwe verharding met een oppervlak boven deze normen zullen 
compenserende maatregelen moeten worden genomen.

Daarnaast zijn er in de keur ook regels opgenomen over beschermingszone langs 
(boezem)kades en beschermings- en obstakelvrije zones langs hoofdwatergangen. De 
beschermingszones worden aangegeven of omschreven in de legger. Bij het ontbreken van een 
legger geldt als beschermingszone een strook van 5 meter, waarbij de 5 meter moet worden 
gerekend vanaf de insteek of de teen van het waterstaatswerk. Als een onderhoudsstrook 
aanwezig is dan hoort die bij het waterstaatswerk en niet bij de beschermingszone.

Notitie Stedelijk Waterbeheer 
In 2011 heeft het waterschap Hunze en Aas de notitie Stedelijk Waterbeheer vastgesteld. 
Hierin zijn doelstellingen en aandachtspunten geformuleerd inzake het stedelijk waterbeheer, 
waarbij alle betrokken partijen hun rol moeten pakken, waaronder de gemeenten in hun 
ruimtelijke plannen. Dit gebeurt mede door de verplichte waterparagraaf in 
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bestemmingsplannen, met als doelstelling: 

'Water wordt door overheden, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars geaccepteerd en 
gehanteerd als ordenend principe. Het waterschap is de vanzelfsprekende wateradviseur bij 
locatiekeuze en inrichting.'

Aandachtspunten in de notitie die relevant zijn voor bestemmingsplannen zijn:

Onderwerp Probleem Oplossingsrichting

Ruimte voor water Onvoldoende inspelen op 
wateraspecten bij ruimtelijke plannen, 
wateroverlast, slechte waterkwaliteit 
in nieuwe gebieden.

Waterschap eerder betrekken, 
deskundigheid gebruiken.

Taakverdeling Onduidelijkheid voor gemeenten 
en burgers.

Heldere afspraken, eenduidigheid, 
helder communiceren over taken 
en verwachtingen.

Watersysteem Slechte waterkwaliteit, wateroverlast, 
vervuilde waterbodem, weinig 
natuurvriendelijke oevers, verstoring 
watersysteem.

Duurzame inrichting, 
basisinspanning/ 
waterkwaliteitsspoor intensiveren, 
alternatieve oplossingen, aanpak 
diffuse bronnen, 
wateroverlastmaatregelen met 
gemeente, oplossingen op maat, 
herstel watersysteem.

4.5.2  Toetsing

Het planvoornemen is op 12 februari 2020 voor advisering voorgelegd aan het Waterschap 
Hunze en Aa's door middel van de digitale watertoets. Het volledige advies is als Bijlage 3 
Wateradvies toegevoegd. Zowel bij de totstandkoming van de Wijkvisie als bij de verdere 
uitwerking wordt gevraagd gebruikt te maken van de aangegeven (algemene) adviezen. Deze is 
en wordt verder inhoudelijk met het waterschap afgestemd.

4.5.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect water uitvoerbaar.

4.6  Bodem

4.6.1  Inleiding

De milieuhygiënische bodemkwaliteit mag geen belemmering zijn voor de economische 
uitvoerbaarheid van het planvoornemen. De aanwezige bodemkwaliteit behoort te passen bij 
het huidig of het toekomstig gebruik van de bodem. De bodemkwaliteit mag immers geen 
onaanvaardbare risico's opleveren voor de gebruikers van de bodem. Ter plaatse van locaties 
die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet milieukundig bodemonderzoek worden 
uitgevoerd. 

Informatie over verdachte locaties, uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen staan 
vermeld op de Bodeminformatiekaart (via www.bodemloket.nl).
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4.6.2  Toetsing

Bodeminformatie 
Tot 1965 was dit gebied in gebruik als landbouwgrond, daarna zijn sloten gedempt, 
infrastructuur aangelegd en woningen gebouwd. Het is niet bekend waarmee de sloten in 
1965/'66 gedempt zijn. Aannemelijk is dat hiervoor gebiedseigen grond voor gebruikt is. De 
wegen zijn aangelegd op de gedempte sloten in oost-westrichting. Afgezien van de gedempte 
sloten, zijn er binnen het plangebied geen verdachte locaties of uitgevoerde 
bodemonderzoeken bekend.  

Bodemkwaliteitskaart 
De gemeente heeft gebiedsspecifiek beleid opgesteld voor hergebruik van grond. Deze staan 
beschreven in de Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020. Bodemkwaliteitskaarten maken 
onderdeel uit van dit beleid. De verwachte gemiddelde kwaliteit van de bodem binnen het 
plangebied, afgezien van de slootdempingen, valt in de klasse  Achtergrondwaarde.

4.6.3  Conclusie

Indien na sloop van de woningen alsnog blijkt dat de situatie anders is dan nu wordt 
verondersteld, dan dient de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen 
vergezeld te worden met de uitkomsten van aanvullend milieukundig bodemonderzoek. Het 
planvoornemen is voor wat betreft het aspect bodemkwaliteit uitvoerbaar.

4.7  Luchtkwaliteit

4.7.1  Inleiding

De regels over luchtkwaliteit zijn geïmplementeerd in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Op 15 
november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. De in deze wet 
gehanteerde normen gelden in de meeste situaties. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld 
arbeidsplaatsen en wegen.

In artikel 5.16 lid 1 is beschreven dat het bevoegd gezag pas van haar bevoegdheden, 
genoemd in lid 2 van dat artikel, (hierin is onder ander het vaststellen van een 
bestemmingsplan genoemd) gebruik mag maken als aannemelijk is gemaakt dat aan één van 
de volgende criteria voldaan wordt:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van 

maatregelen.

Ad a). In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, 
stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10), lood, koolmonoxide en benzeen 
grenswaarden opgenomen. De luchtkwaliteitstoetsing is in Nederland relevant voor zwevende 
deeltjes en stikstofdioxide. De concentratie van de overige stoffen in de lucht is dusdanig laag 
dat de grenswaarden nimmer overschreden worden.

Ad b). In geval van een overschrijding mag project saldering worden toegepast. 
Projectsaldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie 
heeft met het plangebied. Per saldo mag de luchtkwaliteit niet verslechteren. Wel kan het zo 
zijn, dat de luchtkwaliteit ter plekke iets verslechtert. Dan moet de luchtkwaliteit in het grotere, 
samenhangende gebied wel verbeteren.

Ad c) Projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, 
hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) en 
stikstofdioxide. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een project sprake is van 'NIBM', 
zijn vastgelegd in de AMvB-NIBM. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruimtelijk project waarvan 
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de bijdrage aan de luchtverontreiniging klein is. Dan is geen toetsing aan de grenswaarden 
luchtkwaliteit nodig. Dat kan omdat de effecten van 'NIBM' projecten zijn betrokken bij de 
berekening van de trendmatige ontwikkeling van de achtergrondconcentraties in Nederland. Het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bevat voldoende 
verbetermaatregelen om deze effecten te compenseren.

Ad d)  Indien het project in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of in 
een regionaal programma is opgenomen dan hoeft het project hoeft niet afzonderlijk getoetst te 
worden aan de luchtkwaliteitsnormen (grenswaarden). Toetsing aan de grenswaarden gebeurt 
dan gebiedsgericht en in samenhang met geplande maatregelen. 

Huidige luchtkwaliteit

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

4.7.2  Toetsing

Invloed op de luchtkwaliteit

In de regeling 'NIBM' zijn categorieen opgenomen met getalsmatige grenzen. Een project is 
van 'niet in betekenende mate' (NIBM) invloed op de luchtkwaliteit als ze onder de vastgestelde 
omvang blijft. Voor de categorie woningbouwlocaties is bepaald dat een project in ieder geval 
'NIBM' is als:

- minder dan 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;

- minder dan 3.000 woningen (netto) bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 
verkeersverdeling.

Er worden in totaal 126 woningen gerealiseerd. Hiermee is sprake van een 'NIBM' project, het 
aantal woningen blijft ver beneden de hiervoor genoemde grenzen. Het bestemmingsplan 
maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die relevant zijn in het kader van luchtkwaliteit.

Huidige luchtkwaliteit

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

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen fijn stof (PM10), 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.

4.7.3  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.Het planvoornemen is voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.
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4.8  Geur

4.8.1  Inleiding

Voor industriële bedrijven geeft, zoals in paragraaf 4.3 is toegelicht, de VNG-publicatie 
'Bedrijven en milieuzonering' (verder te noemen de VNG-publicatie) richtafstanden die in eerste 
instantie als toetsingskader voor geur kunnen dienen. In het kader van de goede ruimtelijke 
ordeningsafweging geven daarnaast eventueel verleende vergunningen of maatwerkbesluiten 
inzicht in de rechten van bedrijven ten aanzien van geuremissie.

4.8.2  Toetsing

Het bedrijf dat het meest nabij het plangebied ligt en relevant is ten aanzien van geur is Eska. 
Eska ligt ten noorden van het plangebied in het industriegebied 'Martenshoek'. Eska 
produceert hier al meer dan een eeuw massiefkarton. Tijdens het productieproces komt geur 
vrij. Op basis van de VNG-publicatie is de maatgevende activiteit van Eska die van: 'papier- en 
kartonfabrieken' (SBI-1993 : 2112 nummer 3). De productiecapaciteit van Eska is meer dan 15 
ton per uur. Voor dergelijke bedrijven geldt een richtafstand van 200 meter voor het onderdeel 
geur.

De geplande woningen liggen op circa 900 meter afstand van de bouwpercelen van Eska. Op 
basis van de richtafstanden is er geen sprake van belemmering van de woningen op de 
bedrijfsactiviteiten en is er in beginsel sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de nieuwe woningen.

Op basis van bovenstaande afstand kan in beginsel geconcludeerd worden dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Echter dient ook bezien te worden of de indicatie uit de 
VNG-publicatie toereikend is gezien de bestaande bedrijfsactiviteiten van Eska.

Omgevingsvergunning milieu 
Eska heeft een milieuvergunning uit 2002 en hierbij zijn in 2009 met een aparte ambtshalve 
beschikking voorschriften opgenomen die betrekking hebben op maximaal te verspreiden geur 
en het voorkomen van geurhinder.

Uit de stukken blijkt dat het plangebied buiten de H=-2 geurcontour van Eska ligt. De 'H' staat 
voor hedonische waarde. De hedonische waarde van een bepaalde geurconcentratie is een 
indicatie van de hinderlijkheid van deze geurconcentratie. De schaal loopt van H=-4 (uiterst 
onaangenaam) tot H=+4 (uiterst aangenaam). Aangezien de woningen buiten de H=-2 contour 
zijn gepland, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.8.3  Conclusie

In het voorgaande is geconstateerd dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 
De nieuwbouw voldoet daarmee op het punt van geur aan een goede ruimtelijke ordening.Het 
planvoornemen is voor wat betreft het aspect geur uitvoerbaar.

4.9  Ecologie

4.9.1  Inleiding

Ter bescherming van ecologische waarden moet bij ruimtelijke ingrepen een afweging worden 
gemaakt in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wet natuurbescherming is op 
1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming (flora en fauna) als 
bescherming van (Europese) natuurgebieden (Natura 2000).

27  



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

4.9.2  Toetsing

Uit ecologisch onderzoek (Buro Bakker, 2016abc) is gebleken dat in de te slopen woningen 
rust- en voortplantingsplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aanwezig zijn.  
Deze soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten. 
Het slopen van de woningen leidt ertoe dat deze rust- en verblijfplaatsen verdwijnen. Dit is in 
strijd met de verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Voor het 
uitvoeren van het project is daarom een ontheffing worden aangevraagd. Onderdeel van deze 
aanvraag is een activiteitenplan die als onderbouwing dient voor deze ontheffingsaanvraag. De 
ontheffing is op 2 februari 2018 door Gedeputeerde Staten verleend. Deze ontheffing inclusief 
het activiteitenplan is bijgevoegd als Bijlage 4 Ecologie. De mitigerende en compenserende 
maatregelen zijn vastgelegd in voorschriften. In de planvorming is hiermee rekening gehouden 
door nieuwe verblijfplaatsen te realiseren in de vorm van kasten en door hagen aan te planten. 

4.9.3  Conclusie

Het planvoornemen is voor wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.

4.10  Geluid

4.10.1  Inleiding

Wat betreft geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder van toepassing. In deze wet wordt 
onderscheid gemaakt in wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Wegverkeerslawaai 
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering 
van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/geldt en wegen die zijn aangeduid als 
'woonerf'. Voor het onderbouwen van de mogelijkheden voor nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen binnen een zone langs een weg moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 
30 kilometer wegen hebben formeel geen zone maar hiervoor geldt in het kader van goede 
ruimtelijke ordening dezelfde onderzoeksplicht. Alleen indien zonder twijfel vaststaat dat het 
aantal voertuigbewegingen over de weg beperkt is, is akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

Voor het geluid vanwege een weg op een nog niet geprojecteerde geluidgevoelige bestemming 
geldt een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB op de gevel (art. 82 lid 1 Wgh).

Railverkeerslawaai 
In hoofdstuk VII van de Wet geluidhinder zijn de voorschriften opgenomen die voorzien in de 
vaststelling van zones langs spoor-, tram- en metrowegen (art. 105, 106 en 107 Wgh). Het 
besluit Geluidhinder (Bgh) bevat nadere bepalingen. Voor het geluid vanwege een spoor-, tram- 
of metroweg op een nog niet geprojecteerde woning geldt een ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting van 55 dB (art. 4.9 lid 1.b Bgh).

Voor het onderbouwen van de mogelijkheden voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 
binnen een zone langs een spoor-, tram- of metroweg moet akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd. 

Industrielawaai 
Zonering van industrielawaai in het kader van de Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden van 
industrieterreinen met grote lawaaimakers enerzijds en geluidsgevoelige bestemmingen 
anderzijds. Met zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als 
bewoners en gebruikers van geluidsgevoelige bestemmingen. Bedrijven kunnen hun 
geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van 
geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Tevens wordt, ter bescherming van 
de mogelijkheid voor bedrijven om in redelijkheid geluid te maken als gevolg van de 
bedrijfsvoering, voorkomen dat nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te dicht bij de bedrijven 
komen te liggen. Voor het onderbouwen van de mogelijkheden voor nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen binnen een zone rond een industrieterrein moet akoestisch onderzoek worden 
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uitgevoerd.

Voor het geluid vanwege een industrieterrein op een nog niet geprojecteerde geluidgevoelige 
bestemming geldt een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van  50 dB(A) op de gevel (art. 
44 Wgh).

4.10.2  Toetsing

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai is uitgevoerd om de verwachte geluidbelasting op de 
nieuw te bouwen woningen en de aanvaardbaarheid te beoordelen. Het onderzoek heeft 
eveneens betrekking op de geluidbelasting op bestaande woningen vanwege twee nieuw aan te 
leggen wegen. Dit onderzoek is opgenomen als  Bijlage 5 Wegverkeerslawaai. 

Binnen het plangebied liggen geen zones van zoneringsplichtige wegen. De wegen in en rond 
het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer 
per uur. De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege de wegen rond en binnen het 
plan moeten worden beschouwd in het kader van goede ruimtelijke ordening.

De geluidbelasting op nieuw te bestemmen woningen is nergens hoger dan de ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting. De geluidbelasting op nieuwe en bestaande woningen ten gevolge 
van de nieuw te bestemmen wegen is nergens hoger dan de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting. Het beschouwde bestemmingsplan kan ten aanzien van geluid worden 
beschouwd als goede ruimtelijke ordening. De geluidsituatie brengt geen verdere verplichtingen 
met zich mee.

4.10.3  Conclusie

Het planvoornemen is voor wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar.

4.11  Archeologie

4.11.1  Inleiding

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta (Malta). Daarna heeft de 
rijksoverheid beleid ontwikkeld voor een zorgvuldige omgang met het archeologisch erfgoed. 
Het uitgangspunt is het behoud van archeologische waarden 'in situ' (ter plekke; in de bodem).

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. 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 ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. 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).

De gemeente Midden-Groningen is gestart met een grote harmonisatie van de bescherming 
van het gemeentelijk erfgoed. In de drie voormalige gemeenten heeft in 2017 een inventarisatie 
plaatsgevonden van het gemeentelijk erfgoed. Het is de bedoeling medio 2018 meer 
gemeentelijke monumenten te selecteren en aan te wijzen, enerzijds om bijzonder waardevolle 
panden zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen gevolgen van de gaswinning, anderzijds 
vanwege benodigde harmonisatie van erfgoedbeleid.
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Nederlandse gemeenten zijn vanwege wetgeving op het gebied van archeologische 
monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht om archeologische 
waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te beschermen. 
Om deze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren en direct mee te kunnen nemen in de 
actualisering van bestemmingsplannen is gemeentelijk archeologebeleid, bestaande uit een 
beleidsnota, beleidskaart en diverse bijlagen opgesteld , opgesteld. Op de archeologische 
beleidskaart is aangegeven welk archeologisch beleid van toepassing is in het 
bestemmingsplan. Voor de gemeente Midden-Groningen is nog geen gezamenlijk 
archeologiebeleid, voor dit plan wordt dan ook teruggevallen op het archeologiebeleid van de 
voormalige gemeenten afzonderlijk. Voor de gemeente Midden-Groningen wordt het 
archeologiebeleid in voorjaar 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden

4.11.2  Toetsing

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Als gevolg daarvan zijn er geen 
belemmeringen qua archeologie te voorzien bij grondwerk/herinrichting.

4.11.3  Conclusie

Wat betreft het aspect archeologie is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.12  Cultuurhistorie

4.12.1  Inleiding

Ieder ruimtelijk plan moet een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 
plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van 
voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.12.2  Toetsing

De bebouwing in het plangebied is naoorlogs en er zijn geen monumenten of karakteristieke 
panden in het plangebied aanwezig. Op de onderstaande kaart wordt dit duidelijk.  

Figuur 5. Uitsnede erfgoedkaart gemeente Midden-Groningen 
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De provincie Groningen heeft in de Omgevingsvisie en -verordening aangegeven welke 
landschappen en kernkarakteristieken beschermd moeten worden. Het plangebied ligt echter 
in het 'bebouwd gebied'. In en nabij het plangebied liggen geen landschappen en/of 
kernkarakteristieken die beschermd moeten worden. Het dichtstbijzijnde te beschermen 
landschapstype is het 'Grootschalig open landschap' aan de zuidzijde van Hoogezand. Dit 
landschapstype ligt op meer dan een kilometer afstand. De ontwikkeling van het plangebied is 
niet van invloed op de landschappelijke openheid ter plaatse.

4.12.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect cultuurhistorie uitvoerbaar. 

4.13  M.e.r.-beoordeling

4.13.1  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 wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet 
beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage C 
van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welk type activiteiten het maken van 
een milieueffectrapportage verplicht is. In bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is 
aangegeven voor welk type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden 
doorlopen.

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

4.13.2  Toetsing

Kader

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van fase 4 en 5 mogelijk. In dit 
gebied worden 126 nieuwe woningen gebouwd. 

De ontwikkeling valt in categorie D11.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. 
Deze categorie bevat: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. Binnen deze categorie gelden 
de volgende drempelwaarden: 
- een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
- een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
De ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarden. Voor het plan geldt dan ook geen 
m.e.r.-beoordelingsplicht. Er wordt dan ook volstaan met een aanmeldingsnotitie vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. De 'Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan 
Gorecht-West' is opgenomen als Bijlage 6 Aanmeldingsnotitie. 

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).
De kenmerken van het potentiele effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 
waarschijnlijkheid van effect).
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Voor de volledige beoordeling van de hiervoor genoemde punten wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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 'Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan 
Gorecht-West' heeft het college op 12 mei 2020 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Het 
college heeft besloten geen milieueffectrapport op te stellen voor de in dit bestemmingsplan 
opgenomen ontwikkeling. Het collegebesluit is opgenomen als Bijlage 7 Collegebesluit

4.13.3  Conclusie

Het college heeft besloten geen milieueffectrapport op te stellen voor de in dit 
bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling. 

4.14  Duurzaamheid

4.14.1  Inleiding

Aardgasvrije wijken
Aardgasvrije wijken staan hoog op de agenda van zowel het Rijk, de Provincies en de 
Gemeenten. De noodzaak om gasloos te bouwen wordt extra in deze regio gevoeld. Alle 
woningen in Nederland gaan van het aardgas af. Niet met z'n allen tegelijk, maar stapsgewijs. 
Vanaf 2050 moeten alle woningen in ons land vrij van aardgas zijn. De gemeente heeft de taak 
om deze overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen leiden. 

Mogelijke alternatieven voor aardgas zijn een warmtenet, een verzwaard elektriciteitsnet voor 
een volledig elektrische energievoorziening voor woningen of een gasnet met een duurzaam 
gas zoals bijvoorbeeld groen gas. 

Wetswijziging gaswet (1 juli 2018)
Zoals hiervoor bij  'aardgasvrije wijken' aangegeven wil de Nederlandse overheid afstappen van 
het gebruik van aardgas. Daartoe is per 1 juli 2018 de aansluitplicht voor netbeheerders om 
nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet vervallen. In de praktijk komt het er 
op neer dat alle nieuwbouw vanaf juli 2018 gasloos aangelegd dient te  worden. De gemeente 
heeft de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen hiervan af te wijken. Voor de bestaande 
gebouwen verandert er eerst nog niks. 

Energie-eisen nieuwbouw
De eisen wat betreft de energiezuinigheid van gebouwen worden geregeld in het Bouwbesluit. 
De bijbehorende maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De 
EPC is een dimensie-loos getal waarbij geldt dat hoe lager het getal is, des te energiezuiniger 
is het gebouw / de woning.  De eis voor nieuwbouwwoningen is op dit moment een EPC van 
0,4. 

Per 1 januari 2021 wordt de EPC uit het Bouwbesluit vervangen door een nieuwe regeling, de 
BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Zoals de naam al aangeeft zorgt deze nieuwe 
regeling ervoor dat nieuwe gebouwen en woningen bijna geen energievraag meer hebben.

Liefier gaat de woningen in het plangebied volgens de eisen van 'nul op de meter' realiseren.
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4.14.2  Toetsing

Het bestemmingsplan sluit aan op de eisen vanuit het Bouwbesluit. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van de woning zal aangetoond moeten worden dat aan 
bovenstaande kan worden voldaan. Nadere eisen in dit bestemmingsplan zijn dan ook niet 
noodzakelijk. 

4.14.3  Conclusie

Het aspect duurzaamheid is in de planvorming betrokken en wordt in de verdere planvorming 
uitgewerkt. 

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden binnen 
het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden vormgegeven, wordt in 
grote lijnen bepaald door de Wet ruimtelijke ordening, evenals door het daarbij behorende 
Besluit ruimtelijke ordening.

Hierna worden de belangrijkste aspecten van de juridische regeling van dit plan toegelicht, 
waarbij altijd moet worden bedacht dat de planregels en de verbeelding in samenhang moeten 
worden gelezen. Op de verbeelding zijn de bestemmingen, de aanduidingen en de verklaringen 
aangegeven. Verder zijn op de verbeelding bij dit bestemmingsplan onder meer aangegeven de 
geluidcontouren vanwege wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Inleidende regels

De inleidende regels bestaan uit de Artikel 1 Begrippen en de Artikel 2 Wijze van meten. In het 
eerste artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de regels worden gebruikt 
en die misschien niet geheel voor zichzelf spreken. Het bevat definities om misverstanden te 
voorkomen. Deze lijst is niet uitputtend, voor niet verklaarde begrippen moet aansluiting 
gezocht worden bij de uitleg die er in recente andere bestemmingsplannen van de gemeente, 
of het dagelijks spraakgebruik, de Van Dale of de jurisprudentie aan gegeven wordt. In het 
tweede artikel staat de wijze van meten in het bestemmingsplan verklaard. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de juiste manier van meten van de bouwhoogte of de goothoogte. 

5.2.2  Bestemmingsregels

In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt in de bestemmingen Groen, Verkeer en 
Woongebied. 

Artikel 3 Groen

Binnen de bestemming 'Groen' kunnen groenvoorzieningen, parken en plantsoenen worden 
aangelegd. Gronden met deze bestemming hebben voornamelijk tot doel ruimte voor een 
groene omgeving, ontspanning en recreatie te geven, maar bieden ook ruimte voor verkeer, 
zoals fiets- en voetpaden en parkeervoorzieningen. Ook zijn speel- en sportvoorzieningen 
toegestaan. Het gaat hierbij om kleinschalige speel- en sportvoorzieningen die passen in het 
groen van de wijk, maar ook om bijvoorveeld een Cruyff court. Hiermee wordt nadrukkelijk geen 
zelfstandige speel- of sportvoorziening met een bedrijfsmatig karakter bedoeld. Ondergeschikt 
aan de groenvoorzieningen zijn nutsvoorzieningen, waterberging, waterkering en 
(civieltechnische) kunstwerken toegestaan.
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Gebouwen zijn niet toegelaten. Licht- en vlaggenmasten zijn wel toegestaan, tot een hoogte 
van maximaal 5 meter. Overige andere bouwwerken (zoals speel- en sportvoorzieningen en 
kunstwerken) zijn toegelaten tot 3 meter hoogte. Ballenvangers zijn toegelaten tot 4 meter 
hoogte. 

Artikel 4 Verkeer

De doorgaande wegen in het plangebied hebben de bestemming 'Verkeer'. Op gronden met 
deze bestemming zijn onder andere wegverkeer (incl. fiets- en voetpaden) parkeren, openbaar 
vervoer en bijbehorende voorzieningen toegestaan. Ondergeschikt hieraan passen functies 
zoals groen, water en speel- en sportvoorzieningen ook binnen de bestemming.

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

Artikel 5 Woongebied

Binnen de bestemming 'Woongebied' is wonen de hoofdfunctie waarbij erven en tuinen ziin 
toegestaan. Ook fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en 
nutsvoorzieningen zijn toegestaan. Daaraan ondergeschikt zijn onder andere vrije beroepen en 
overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven beroepen of bedrijven aan huis mogelijk (zie 
paragraaf 5.2.3.3).

De hoofdregel is dat bouwwerken moeten voldoen aan de stedenbouwkundige bepalingen en 
principes uit het beeldkwaliteitsplan. De regeling is daarom vrij summier en alleen op 
hoofdlijnen. Het beeldkwaliteitsplan heeft zodoende ook een grote rol in het geheel. Kwalitieit 
van de ontwikkeling staat centraal en niet de exacte locatie van de woning of de dakhelling en 
richting. Hiermee worden de kwaliteiten van het plan geborgd, terwijl er ook een mate van 
flexibiliteit aanwezig is, terwijl de rechtszekerheid niet in het geding is.

Voor het gehele plangebied is het maximum aantal woningen aangegeven. Dit zijn 52 
bestaande woningen en 126 nieuwe woningen, waarmee het totaal aantal woningen maximaal 
178 mag bedragen. Hoofdgebouwen zijn alleen toegestaan binnen een bouwvlak met een 
maximale bouwhoogte van 10 meter.

De woonbestemming kent geen uitgebreide bijgebouwenregeling. Veel is tegenwoordig bepaald 
in het Besluit omgevingsrecht Bijlage II. Zie voor een toelichting hierop paragraaf 5.2.3.1.

Licht- en vlaggenmasten zijn toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 6 meter. Overige 
bouwwerken (zoals speel- en sportvoorzieningen) zijn toegelaten tot 3 meter bouwhoogte.

5.2.2.1  Bijgebouwen, erfafscheidingen en bijbehorende bouwwerken

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het 
bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De Wabo biedt ruime 
mogelijkheden tot het vergunningsvrij plaatsen van bijvoorbeeld bijgebouwen en 
erfafscheidingen. Op basis hiervan is het niet nodig hierover in dit bestemmingsplan uitgebreide 
aanvullende regels te stellen. Deze systematiek sluit aan bij de andere bestemmingsplannen 
die gelden in Hoogezand.

Enige uitzondering hierop zijn bijgebouwen en terreinafscheidingen die grenzen aan openbaar 
toegankelijk gebied. Bijgebouwen die worden geplaatst op minder dan 1 meter afstand van het 
openbaar toegankelijk gebied zijn niet vergunningsvrij. Voor deze situatie is in de bestemming 
'Wonen' een regeling opgenomen. Hierin is bepaald dat bijgebouwen en overkappingen zijn 
toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 3 meter en een oppervlakte van maximaal 12 
m2 per woning. Voor terreinafscheidingen is bepaald dat voor de voorgevelrooilijn een 
bouwhoogte van maximaal 1 meter geldt en achter de voorgevelrooilijn een bouwhoogte van 
maximaal 2 meter. Overige andere bouwwerken (zoals speel- en sportvoorzieningen en 
kunstwerken) zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.
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5.2.2.2  Afwijken van de bouwregels

Binnen de regels van de woonbestemming zijn een aantal flexibiliteitsbepalingen opgenomen. 
Hierdoor kan ingespeeld worden op gewijzigde plannen en (markt) omstandigheden. Met een 
omgevingsvergunning kan onder andere worden afgeweken van de bouwregels ten behoeve van 
het bouwen achter de voorgevelrooilijn en een afwijkend dakhelling.

Afwijken van de bouwregels is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld, 
en
sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
sprake is van een verkeersveilige invulling, en
geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de 
omliggende percelen, en 
bouwwerken moeten voldoen aan de stedenbouwkundige bepalingen en principes uit het 
beeldkwaliteitsplan, zoals deze is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.

Uit een ruimtelijke afweging, die wordt opgenomen in de omgevingsvergunning, moet blijken 
dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

5.2.2.3  Beroep of bedrijf aan huis

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

De gemeente Midden-Groningen heeft daarbij in haar beleidsnota 'Aan-huis-verbonden 
beroepen en bedrijven 2019' (vastgesteld 23 juli 2019) gekozen voor een ja-mits benadering. De 
inwoners moeten op een eenvoudige manier de mogelijkheid krijgen om een beroep of bedrijf 
aan huis te beginnen, mits voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. Omdat niet elk 
beroep of bedrijf aan huis zich goed mengt met de woonfunctie is een aantal voorwaarden 
opgenomen. Zodra aan de volgende voorwaarden wordt voldaan is het beroep of bedrijf bij recht 
toegestaan:

a. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden;
b. in totaal mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar nooit 

meer dan 70 m2 daarvan, worden gebruikt voor de activiteit;
c. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning, waarbij één andere 

arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
d. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als 

ondergeschikte activiteit en direct in verband met het bedrijf;
e. de woning en/of een bijbehorende aanbouw of bijgebouw blijven voldoen aan de bepalingen 

ingevolge of krachtens de Woningwet;
f. er mag geen onevenredige hinder worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu en 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling van 

maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen bedrijfsvoertuigen 
in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één personenauto welke door 
de bewoner ook privé wordt gereden;

h. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat de verkeersoverlast wordt 
veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen, waaronder extra 
parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder door klanten bezoek en 
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leveranciers moet worden voorkomen;
i. reclame-uitingen overeenkomstig het reclamebeleid zijn toegestaan;
j. in beginsel is geen werkplaats toegestaan.

Op deze manier worden de gebruiksmogelijkheden van de woning vergroot en kan de 
bedrijvigheid aan huis toenemen, terwijl er toch een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd 
blijft.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen vrije beroepen en overige-aan-huis-verbonden 
beroepen of bedrijven. Uit jurisprudentie blijkt dat vrije beroepen worden geacht binnen de 
woonbestemming te passen.

Vrije beroepen

Onder vrije beroepen worden in ieder geval begrepen:

Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven

Of een bedrijfsactiviteit kan worden geschaard onder een overig aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf kan niet worden afgeleid uit jurisprudentie. Slechts de gemeentelijke afweging welke 
activiteiten hier wel en niet toelaatbaar zijn, is hier maatgevend. Uit zorgvuldigheid kunnen 
vanzelfsprekend niet alle bedrijfsactiviteiten hieronder worden geschaard. Uitgangspunt is dat 
het uitsluitend gaat om bedrijfsactiviteiten met een consumentverzorgend karakter.

Onder overig aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven worden in ieder geval begrepen:
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5.2.3  Algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle 
bestemmingen in het bestemmingsplan. De regels worden in onderstaande volgorde 
opgenomen. De algemene regels bestaan uit de volgende artikelen:

Anti-dubbeltelregel
Met de anti-dubbeltelregel wordt geregeld dat grond die reeds eerder bij een verleende 
omgevingsvergunning is meegenomen niet nog eens bij de verlening van een nieuwe 
omgevingsvergunning mag worden meegenomen. De antidubbeltelregel heeft uitsluitend 
betrekking op situaties die plaatsvinden onder het geldende bestemmingsplan. Het is dus niet 
zo dat gronden die zijn meegeteld bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
bouwactiviteiten onder een vorig bestemmingsplan, bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen onder het nieuwe bestemmingsplan ook buiten 
beschouwing moeten worden gelaten.

Algemene bouwregels 
In dit artikel wordt aangegeven in welke mate de maximale bouwgrenzen van ondergeschikte 
onderdelen van bouwwerken zonder omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan mogen worden overschreden. Dit kan echter ook plaatsvinden in de 
betreffende bestemmingen zelf.

Daarnaast wordt aangegeven wanneer ondergronds bouwen wel en niet in de bouwregels is 
begrepen.

Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel kunnen eventuele regels worden opgenomen ten aanzien van de algemene bouw- 
en functieaanduidingen en gebiedsaanduidingen die niet toerekenbaar zijn aan één specifieke 
bestemming of juist identiek in verschillende bestemmingen worden toegepast waarbij 
toepassing middels de algemene aanduidingsregels bijdraagt aan uniformiteit van de regels.

Algemene afwijk ingsregels
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarvoor een omgevingsvergunning 
kan worden verleend voor het afwijken van bepaalde regels. Het gaat hierbij om de bevoegdheid 
om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van regels die gelden voor alle 
bestemmingen in het plan, tenzij anders is aangegeven in de bepalingen.

Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarmee door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid het mogelijk is enige flexibiliteit in het plan aan te brengen. Het gaat 
hierbij om een bevoegdheid en houdt geen verplichting in. Deze bevoegdheid mag nadrukkelijk 
niet worden gebruikt om zodanig aanzienlijke wijzigingen van bestemmingen te 
bewerkstelligen, dat daarmee de essentie van het plan wezenlijk wordt veranderd.

5.2.4  Overgangs- en slotregels

In de overgangs- en slotregels zijn de overgangsbepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening 
overgenomen. In de slotregel is aangegeven op welke wijze de planregels van het 
bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Samenwerking

Op grond van artikel 6.12 van de Wro kan de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
ook een exploitatieplan vaststellen. Dit is niet noodzakelijk indien:

de kosten van de grondexploitatie voor de gronden in het plan op een andere manier zijn 
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verzekerd;
het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en
het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, 
tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Op 6 november 2017 is de gebiedsexploitatie Gorecht-West geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld. Deze gebiedsexploitatie ligt aan de basis van het voorbereidingskrediet voor fase 4 
en 5 van Gorecht-West die in september 2019  beschikbaar is gesteld. Hiermee zijn de 
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de laatste twee fasen in het project 
herstructurering Gorecht–West. Dit betreft onder andere ook het bestemmingsplan.

De Wijkvisie Gorecht-West en de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling 
Gorecht-West tussen de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en Lefier is vastgesteld 
door de raad op 5 maart 2012, evenals de bijbehorende financiële paragraaf. Binnen deze 
gebiedsontwikkeling voeren beide partijen de eigen kerntaak voor eigen rekening en risico uit.

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1. van het Bro wordt bij de voorbereiding van een bestemmingsplan in 
ieder geval overleg gepleegd met het waterschap en provincie. Bij grotere plannen of 
ontwikkelingen kan het vooroverleg ook worden uitgebreid met meerdere overlegpartners, zoals 
diensten van het Rijk, leidingbeheerders en andere gemeenten. 

Gelet op de kleinschaligheid van het plan is het plan in het kader van het overleg alleen 
voorgelegd aan het Waterschap Hunze en Aa's. Het aangeleverde tekstvoorstel is in de 
toelichting verwerkt. 

Bij besluit van 10 mei 2011 heeft Gedeputeerde Staten enkele categorien van gevallen 
aangewezen waarin geen overleg met de provincie is vereist, zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van 
het Bro. Dt bestemmingsplan valt onder de Categorie bestaand stedelijk gebied, nummer 1: 
het oprichten van woningen in andere kernen dan de stad Groningen, tenzij het 
woningbouwproject past in de tussen de betrokken gemeente en de provincie gemaakte 
afspraak over de te ontwikkelen woningbouwcapaciteiten, als bedoeld in artikel 4.7 van de 
Omgevingsverordening. Overleg met de provincie kon daarom achterwege blijven. 

Per e-mail van 3 juni 2020 heeft Gedeputeerde Staten aangegeven dat het 
ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding geeft om opmerkingen te maken. Per e-mail van 15 
juli 2020 heeft het Waterschap Hunze en Aa's aangegeven geen opmerkingen te hebben. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en heeft met ingang 
van  21 mei 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

7.3  Vaststelling

Het bestemmingsplan is op 24 september 2020 vastgesteld. 
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7.4  Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Deze wet is in het 
leven geroepen om de versnelling van ruimtelijke projecten mogelijk te maken. Het gaat hierbij 
onder andere om infrastructurele projecten, projecten gericht op duurzaamheid, innovatie en 
energie en woningbouwplannen. In de Crisis- en herstelwet is opgenomen voor welke concrete 
projecten de versnellingen gelden. Daarnaast zijn algemene categorieën plannen/projecten 
benoemd. Voor woningbouwplannen geldt dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is bij de 
bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied.

Om de versnelling van ruimtelijke projecten mogelijk te maken, heeft de Crisis- en herstelwet 
gezorgd voor wijzigingen in de rechtsbescherming van burgers en van overheden. Er is onder 
andere bepaald dat er geen mogelijkheid is om een pro forma beroep in te stellen. Dit betekent 
dat binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moeten worden aangegeven. Na afloop van 
de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Verder 
behandelt de Raad van State een beroepschrift versneld.

In de publicatie van het ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplan wordt vermeld dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig plan
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Woonpark Gorecht
Gemeente Midden-Groningen | Lefier | 07.04.2020

Stedenbouwkundig plan Gorecht-west Fase 4 en Fase 5
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Met de ontwikkeling van Woonpark Gorecht maken 
we een groene, identiteitrijke leefomgeving waar 
bewegen en ontmoeten wordt gestimuleerd.

Door het voortbouwen op de cultuurhistorie ontstaat 
een groene, duurzame en gezonde buurt die sterk is 
verankerd in haar omgeving.
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Pijlers voor de ontwikkeling
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Een ontspannen en 
groene leefomgeving

Een robuuste groenstructuur in de vorm van een 
centraal park en verschillende woonweides vormt 
de ruggengraat van het ontwerp.
De groene ontmoetingsruimtes geven identiteit 
en vormen de schakel met de rijke historie en de 
omgeving.

Duurzaam en 
klimaatadaptief

In alle facetten duurzaam; de voetganger en fietser 
staan centraal in Woonpark Gorecht, energie wordt 
gewonnen uit hernieuwbare bronnen en groen en 
water koelen de openbare ruimte. 

Verbonden met de 
omgeving

Woonpark Gorecht is optimaal verbonden met 
haar omgeving. Door voort te bouwen op de 
cultuurhistorie verankeren routes en openbare 
ruimten zich logisch in de context.
Aangename routes koppelen het gebied logisch 
met onder meer het Gorechtpark en het centrum 
van Hoogezand-Sappermeer

Een diverse wijk Woonpark Gorecht biedt, binnen het aanbod van 
sociaal woningbouw, ruimte voor een diversiteit 
aan woonvormen. 
In plaats van een veelheid van zelfde type 
woningen in een eenduidige structuur, zetten we 
in op een variëteit aan woningtypes in herkenbare 
woonweides met ieder een eigen sfeer en kwaliteit.

Ontmoeten, spelen 
en bewegen

Het centrale park en de verschillende woonweides 
nodigen uit tot bewegen en stimuleren 
ontmoetingen. 
Leefruimtes in de woningen zijn georiënteerd op 
deze openbare ruimtes zodat een dynamische 
relatie ontstaat tussen de woning en haar 
omgeving.

Een robuuste 
inrichting

Door in te zetten op robuuste groenstructuren die 
goed zijn te onderhouden en heldere overgangen 
tussen openbaar en privaat gebied, maken we een 
ontwerp dat de tand des tijds kan doorstaan.



Woonpark Gorecht in vogelvlucht
Het centrale park, de woonweides 
en lommerrijke straten zorgen voor 
een ontspannen en klimaatadaptieve 
leefomgeving waar bewoners trots 
op kunnen zijn!

Dreeslaan
Ruim en groene 
opgezette laan met 
ecologische waarden.

Woonweide
De klimaatadaptieve ruimten 
zorgen voor een ontspannen 
leefklimaat voor de omwonenden. 
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Woonpark Gorecht in vogelvlucht
Troelstralaan
Groene verbinder met onder 
meer het Gorecht-Park.

Van Houtelaan
Lommerrijke singel met vol op 
ruimte voor mens en natuur.

Centrale park
Groene ruggengraat dat 
Gorecht-West verbindt met 
haar omgeving.
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Sfeerreferentie Catharina Amalia Park (Apeldoorn).
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01. Hoofdstructuur: waar bouwen we op voort?
1.1 De opgave: een wijk waar plezierig en met een veilig gevoel gewoond wordt
1.2 Cultuurhistorie als onderlegger van het ontwerp
1.3 De identiteit: een ontspannen woonpark
1.4 Het planproces: interactie met bewoners

02. Duurzaamheid: hoe ontwikkelen we een 
toekomstbestendige wijk?
2.1 Duurzaam waterbeheer
2.2 Natuurinclusiviteit
2.3 Tegengaan hittestress
2.4 Toekomstbestendige bebouwing

03. Planfacetten: wat voegen we toe?
3.1 De voetganger en fietser: aangenaam bewegen en prettig verblijven
3.2 De auto: het gebied optimaal bereikbaar
3.3 Inrichting groen / beplantingsplan
3.4 Sferen en materialisering openbare ruimte
3.5 Straatmeubilair en speelelementen
3.6 Oriëntatie bebouwing en entrees

04. Bebouwing: wat bouwen we?
4.1 Algemeen
4.2 Programmamix
4.3 Erfafscheidingen
4.4 Berginingen
3.6 Oriëntatie bebouwing en entrees
3.6 Beeldkwaliteit en sfeer bebouwing

Inhoudsopgave



Het fundament van het ontwerp: de oorspronkelijke ontginningsstructuur (omstreeks1900).
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Door de oorspronkelijke ontginningsstructuur als basis te 
nemen voor het ontwerp bouwen we voort op het verleden van 
en sluiten we aan op de de kwaliteiten die vandaag de dag 
aanwezig zijn.

1

Hoofdstructuur: waar 
bouwen we op voort?
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FASE 4

FASE 5
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Het projectgebied in haar context.
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De gemeente Midden-Groningen en Lefier bouwen stapsgewijs aan de 
herstructurering van Gorecht-West. De wijk ligt centraal in Hoogezand-
Sappermeer wordt gekenmerkt door het grote aandeel aan sociale woningbouw.

1.1 De opgave: een wijk waar plezierig 
en met een veilig gevoel gewoond wordt
Voorliggend document bevat de uitwerking 
van het ontwerp voor de vierde en vijfde 
fase van Gorecht-West, een centraal 
gelegen woonwijk in Hoogezand-
Sappemeer.

Voorgeschiedenis planontwikkeling
Er is in Gorecht-West duidelijk sprake van 
cumulatieve en substantiële problematiek 
op het gebied van wonen, werken/
inkomen, leren/opgroeien, integreren en 
veiligheid. In 2010 hebben de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer, de corporaties 
Lefier en Steelande, diverse lokale partijen 
en de bewonersorganisaties afgesproken, 
door een integrale benadering van de 
problematiek, Gorecht-West te ontwikkelen 
tot een wijk waar mensen plezierig en met 
een veilig gevoel wonen en leven. Een wijk 
waar bewoners extra kansen krijgen – en 
benutten – om zelf een stap vooruit te 
zetten. 

Hiermee is in 2012 een aanvang 
gemaakt door de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Om richting te geven aan de 
herstructurering is de Wijkvisie Gorecht-
West en het Beeldkwaliteitsplan Gorecht-
West gemaakt. Na de gemeentelijke 
herindeling heeft de gemeente Midden-
Groningen het herstructurerings- en 
wijkvernieuwingplan Gorecht-West 
voortgezet. De herstructurering is 
opgedeeld in 5 fases. Fase 1 en 2 zijn 
inmiddels gerealiseerd en aan Fase 3 is in 
aanbouw. De ontwikkeling van de vierde 
en vijfde fase vormt het sluitstuk van de 
herstructurering.

Opgave
In totaal zullen in fase 4 en 5 circa 126 
nieuwe woningen worden gerealiseerd. 
Daarnaast vormt de inpassing van de 
bestaande, te behouden koopwoningen 
in het stedenbouwkundig ontwerp een 
belangrijke onderdeel van de opgave. 

1.2 Cultuurhistorie als verbinding met de 
context
De geschiedenis van Gorecht-West vormt 
het fundament van het ontwerp van Fase 
4 en 5. De plek waar nu de wijk ligt, was 
tot halverwege de 20e eeuw onderdeel van 
de Kropswolder Polder. De polderstructuur 
lag haaks op het noord-zuid georiënteerde 
watergang het Kieldiep. De bovenwijkse 
structuur van Gorecht-West is gebaseerd 
op de oorspronkelijke polderstructuur. 
Zo liggen de Troelstralaan en de 
Thorbeckelaan haaks op het Kieldiep. 

Van een verscholen woonwijk...
De oriëntatie van de woningen in Gorecht-
West is voor een groot deel parallel 
aan het Kieldiep en daarmee haaks op 
bovenwijkse structuren. Gorecht-West 
presenteert zich daardoor niet naar haar 
omgeving. In tegendeel, anonieme zijgevels 
en rommelige achterkanten dicteren het 
aanblik van de woonwijk. 

Vandaag de dag is Gorecht-West daarmee 
een woonwijk die ogenschijnlijk geen 
onderdeel is van een bredere context. 
De buurt biedt niet de meest optimale 
ruimtelijke randoorwaarden voor een 
leefomgeving waar bewoners het gevoel 
hebben dezelfde kansen als elders te 
hebben om een stap vooruit te zetten.

...naar een leefomgeving waar mensen 
trots op zijn
Door bij de ontwikkeling van Gorecht-West 
fase 4 en 5 de oude polderstructuur als 
onderlegger te gebruiken voor het ontwerp 
kan de woonwijk beter worden verbonden 
met de context. Zo kan het, in plaats zich 
te verschuilen, zich presenteren naar haar 
omgeving. Gebaseerd op het verleden 
worden de nieuwe woningen parallel aan 
de polderstructuur geplaatst. Tussen de 
woningen is er ruimte voor ontmoeting, 
groen en wateropvang. Zo bouwen we 
aan een woonwijk waar mensen trots 
op kunnen zijn, maar ook een wijk die 
toekomstbestendig is.



De Kropswolderpolder in 1967 gezien vanuit de Kropswolder Buitenpolder 
met de Woldweg (bron: Historisch archief Midden-Groningen).

De Kropswolderpolder in 1967 gezien vanuit de Kropswolder Buitenpolder. Bovenaan is de 
dan in ontwikkeling zijnde wijk Gorecht zichtbaar. (bron: historisch archief Midden-Groningen)
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De Kropswolderpolder in 1967 gezien vanuit de Kropswolder Buitenpolder 
met de Woldweg (bron: Historisch archief Midden-Groningen).

Het ontwerp in vier stappen
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Stap 1 
In te passen bestaande woningen

Stap 2
Polderstructuur als onderlegger

GORECHTPARK

CENTRUM

Stap 3
Het Centrale Park als schakel

Stap 4
Ontspannen woonweides
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1.3 Identiteit: een ontspannen woonpark
Waar vandaag de dag in Gorecht-West 
woningen naar binnen gekeerd zijn en 
de openbare ruimte vooral bestaat uit 
verharding, parkeren en snippergroen, zal 
in de toekomst de openbare ruimte de sfeer 
en identiteit van de wijk bepalen. 

Het centrale park
Als een ruggengraat verbindt het 
centrale park de verschillende fasen van 
Gorecht-West met elkaar en bovenwijkse 
voorzieningen zoals het centrum 
van Hoogezand-Sappermeer en het 
Gorechtpark. 

Het centrale park vormt het hart van 
Gorecht-West en is een belangrijke 
ontmoetingsplek voor bewoners en 
bezoekers. Aan het park staan zowel 
nieuwe als bestaande woningen wat de 
integratie van zowel bestaande als nieuwe 
bewoners versterkt. De directe relatie 
tussen woningen en het park zorgt ervoor 
dat deze ontmoetingsplek een omsloten 
ruimte wordt, waar veel activiteiten in plaats 
kunnen vinden.

De woonweides
Direct aan het centrale park zijn 
verschillende intieme, groene openbare 
ruimtes gekoppeld. Deze woonweides 
bieden een aangename leefkwaliteit voor 
bewoners. Woningen staan er dicht op de 
openbare ruimte en de stoepzone voor de 
woningen kunnen bewoners zelf inrichten 
en gebruiken. 

Naast een plek voor ontmoeting, spelen 
de woonweides ook een belangrijke rol in 
het klimaatadpatief maken van de wijk. Er 
is ruimte voor zichtbare waterberging, het 
groen en water hebben een verkoelend 
effect en de variatie in vegetatie en 
natuurvriendelijke oevers vormen een 
belangrijke habitat voor flora en fauna.



Het ontwerp is tot stand gekomen in een interactief proces 
met de Gemeente Midden-Groningen, Lefier en bewoners.
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1.4 Planproces: interactie met bewoners 
Een interactief proces met de Gemeente 
Midden-Groningen, Lefier en bewoners 
stond aan de basis om te komen tot een 
breed gedragen ontwerp voor fase 4 en 
5 van Gorecht-West. Het plan kreegt 
stapsgewijs haar vorm tijdens verschillende 
werkgroepen, bewonersavonden en één op 
één gesprekken met bewoners.

Participatiemethodieken
Wij zijn ervan overtuigd dat met nieuwe 
technieken beter kan worden aangesloten 
op de beleving van de bewoner en 
participatie daarmee nog interactiever kan 
worden. 

Bewoners werden gedurende 
participatietrajecten tot nu veelal 
betrokken via bewonersavonden en ‘top 
down’ stedenbouwkundige plankaarten. 
Deze kaarten zijn voor bewoners vaak 
lastig te lezen en tonen plannen slechts 
tweedimensionaal. Soms wordt de 
plankaart aangevuld met een maquette, 
die wel een ruimtelijk beeld toont, maar 
door een compleet andere schaal dan 
de werkelijkheid, alsnog maar een 
beperkt beeld geeft van de toekomstige 
werkelijkheid. Voor de ontwikkeling 
van het ontwerp van Gorecht-West is 
gebruik gemaakt van een combinatie van 
traditionele en nieuwe methodieken.

Ooghoogte experience
Met behulp van een virtual reality en 
levensgrote visualisaties zijn tijdens het 
planproces ruimtelijke kansen getoond 
voor de herinrichting van de openbare 
ruimte aan bewoners getoond. De kansen 
waren voornamelijk op gericht op het 
op ooghoogte inzichtelijk maken van de 
woonbeleving. De beelden vormden de 
basis om zowel in groepsverband als 
individueel met bewoners te spreken. 

Tijdens deze gesprekken werden dromen, 
wensen en angsten voor de ontwikkeling 
geïnventariseerd, die tijdens de verdere 
planvorming werden meegenomen. De 
verwerking vond ook plaats in dialoog met 
bewoners zodat er altijd uitgelegd waarom 
bepaalde keuzes werden gemaakt. Deze 
dialoog vormt dan ook de basis van het 
ontwerp en voorliggend einddocument.



Het fundament van het ontwerp: de oorspronkelijke ontginningsstructuur (omstreeks1900).
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Het Centrale Park
Als een groene ruggengraat verbindt 
het Centrale Park Gorecht-West met 
haar omgeving. Het is een belangrijke 
onmoetingsplek en heeft een belangrijke rol in 
het klimaatadaptief maken van het gebied.
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Sfeerreferentie landschappelijk ingericht park (Quirijn Park, Tilburg).
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Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in de 
ontwikkeling van Woonpark Gorecht. De openbare ruimte is 
klimaatadaptief, bewegen en ontmoeten wordt gestimuleerd 
en de bebouwing is energieneutraal.

2

Duurzaamheid: hoe 
ontwikkelen we een 
toekomstbestendige wijk?
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*bron: Atlas Natuurlijk Kapitaal
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Woonpark Gorecht kent een gelaagde duurzaamheidsstrategie met watersensitiviteit, 
natuurinclusiviteit, het tegengaan van hittestress, toekomstbestendige bebouwing, 
en het gezond oud worden als basis voor een toekomstbestendige wijk.

2.1 Duurzaam waterbeheer
In de toekomst zal het langer, vaker en 
harder regenen. Om er voor te zorgen dat 
bewoners in Gorecht-West droge voeten 
houden, staat watersensitiviteit centraal bij 
het ontwerp van de openbare ruimte. 

Voorkomen van overstromingen
Om bij excessieve regenval overstromingen 
te voorkomen wordt het gebied aangelegd 
met voldoende drooglegging. Hierbij 
geldt als uitgangspunt dat het maaiveld 
zo wordt vormgegeven dat de bestaande 
woningen, die geïntegreerd worden in 
het stedenbouwkundig plan, als het ware 
op ‘bulten’ komen te liggen. Hieromheen 
komen de nieuwe woningen en de 
openbare ruimte onder gelijkmatig afschot 
van 2% te liggen. Het hemelwater kan zo 
vanaf de bestaande woningen wegstromen 
naar de Woonweides, het centrale park en 
het bovenlokale watersysteem.

De natuurvriendelijke oevers zijn geschikt 
voor waterfluctuaties en de waterplanten 
filteren het water. Het oppervlaktewater 
in het centrale park wordt via duikers 
verbonden met het oppervlaktewater 
rond het gebied, zodat een verbonden 
watersysteem ontstaat en stilstaand water 
wordt voorkomen.

Het overtollige hemelwater dat niet direct 
wordt afgekoppeld op het oppervlaktewater 
wordt geïnfiltreerd in de bodem. Dit komt 
de vochtigheid van de bodem ten goede, 
waardoor verdroging wordt tegengegaan.

Beleefbaar water
In de Woonweides en in het centrale park 
zal het water door de visuele kwaliteit een 
belangrijke rol hebben in het vergoten 
van de leefkwaliteit. Zowel recreatieve als 
functionele routes zullen langs het water 
leiden. Ook heeft het aanwezige water 
een educatieve rol. Zo zorgt het zichtbaar 
maken van waterfluctuaties een rol bij de 
versterking van de bewustwording van de 
gevolgen van klimaatverandering.

2.2 Natuurinclusieviteit
Groen in de openbare ruimte en rond de 
woningen speelt een belangrijke rol in het 
natuurinclusief maken van de leefomgeving. 
Een diversiteit aan vegetatie trekt vogels, 
zoogdieren en insecten en schimmels.

Versterken ecologisch netwerk
Uit de onderlinge samenwerking tussen 
flora en fauna ontstaat een natuurlijke 
kringloop. Nieuwe landschappelijke 
structuren in de woonwijk worden 
verbonden met de omgeving. Zo zal 
het centrale park de groene schakel zijn 
tussen de lommerrijke Troelstralaan en de 
Thorbeckelaan. Ook het water in de wijk zal 
worden verbonden met de waterstructuren 
in en rond het centrum, waardoor het 
bestaande ecologisch netwerk wordt 
versterkt. Er zal niet een compleet natuurlijk 
ecosysteem geëvenaard worden, maar er is 
wel sprake van interessante stadsnatuur.

Stedelijke biodiversiteit
De variatie in beplanting in de Woonweides 
en het centrale park dragen bij aan een 
levendige, stedelijke biodiversiteit. Ook 
bieden de natuurvriendelijke oevers met 
bloeiende planten (water)dieren een thuis. 
De oever- en waterplanten zijn een prima 
plek om te schuilen, voort te planten en 
voedsel te vinden, wat de biodiversiteit en 
de ecologische waterkwaliteit verbetert. 
Ook rond de woning wordt de biodiversiteit 
vergroot. In ieder geval voor de huismus, 
gierzwaluw en gewone dwergvleermuis 
zullen maatregelen worden genomen. 
Zo worden vogelvides ingebouwd voor 
huismussen en voor gierzwaluwen en 
dwergvleermuizen worden inbouwstenen 
ingebouwd. Ook zal de overgang tussen 
openbaar en privé worden vormgegeven 
door middel van een in de architectuur mee 
ontworpen plantenbak die bewoners zelf 
kunnen inrichten en onderhouden.

2.3 Tegengaan hittestress
Een combinatie van menselijke activiteiten 
en de grote mate van verhard oppervlakte 
zorgt ervoor dat het in Gorecht-West 1 tot 
1.4 graden warmer is dan in omliggend 
landelijk gebied.* Deze temperatuur zal 
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Natuurinclusiviteit en tegengaan hittestress

Duurzaam waterbeheer

Ecologische verbinding 
met omgeving (o.a. met 
Gorechtpark)

Natuurvriendelijke oever
Wadi

Afwaterinsgrichting

Infiltratie hemelwater 
in bodem
Drooglegging woningen

Groene rand (incl. 
waterberging en 
ecologische zones)
Woonweide (incl. 
waterberging en 
ecologische zones)
Centraal Park (incl. 
waterberging en 
ecologische zones)
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volgens de klimaatscenario’s van het KNMI 
verder stijgen, waardoor de negatieve 
gevolgen van hittestress zullen worden 
versterkt. Hittestress leidt tot onder meer tot 
slaapverstoring, verminderde productiviteit 
en kan een gevaar vormen voor de 
gezondheid. Een combinatie van groen en 
water helpt hittestress in zowel de woning 
als in de openbare ruimte te verminderen.

Een aangenaam binnenklimaat
Een slim samenspel tussen groen 
en bebouwing creëert een gunstig 
microklimaat. Schaduwwerking door 
vegetatie dragen bij aan een aangenaam 
binnenklimaat. Verder zorgt het goed 
isoleren van de nieuwe woningen dat ’s 
winters de warmte wordt vastgehouden en 
’s zomers de warmte buiten blijft, waardoor 
het hele jaar het binnenklimaat wordt 
veraangenaamd.

Koeling van de openbare ruimte
In de openbare ruimte zorgt het royale 
groen voor schaduw en evapotransporatie. 
Dankzij hun diepe wortels gaan bomen lang 
door met het verdampen van grondwater, 
wat voor de nodige verkoeling zorgt. 
Ook het oppervlaktewater, dat zowel in 
de Woonweides als in het Centrale Park 
aanwezig is, verlaagd gedurende de dag de 
temperatuur in de openbare ruimte.

2.4 Toekomstbestendige bebouwing
De nieuwe woningen zullen op het gebied 
van energiepresetaties en materiaalgebruik 
voldoen aan de wettelijke kwalieits- en 
duurzaamheidseisen. Daarnaast vormt 
het vraaggericht bouwen een belangrijk 
uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Eenergieprestaties
Door het toepassen van zonnecollectoren 
zal de gasloze nieuwbouw energieneutraal 
of zelfs energieleverend zijn. De gekozen 
verkavelingsrichting zorgt dat er veel 
dakoppervlakte in zuidelijke richting is, 
wat de zoninstraling optimaliseert. Bij 
de keuze voor vegetatie wordt rekening 
gehouden met het opbrengstpotentieel van 
zonnecollectoren. De aanwezige vegetatie 
zal door schaduwwerking bijdragen aan 
een aangenaam binnenklimaat, maar 
zal door de beperkte hoogte een zo min 
mogelijke negatieve invloed hebben 
op het opbrengstpotentieel van de 
zonnecollectoren.

Vraaggestuurd bouwen
Door vraaggestuurd te bouwen met diverse 
typologieën voor verschillende doelgroepen 
wordt er toekomstgericht gebouwd. De 
stedenbouwkundige opzet biedt dan ook 
ruimte voor verschillende woontypes. Zo 
zullen er verschillende typen twee- en 
driekamer woningen worden gebouwd, 
maar is er ook ruimte voor patiowoningen 
en woningen met een smallere beukmaat 
dan gangbaar is.

2.4 Gezond oud worden
Woonpark Gorecht biedt alle condities voor 
een lang en gezond leven. De inrichting van 
de openbare ruimte is er op ingericht om 
een actieve leefstijl te stimuleren. Tevens 
versterkt het groen het welbevinden van de 
bewoners.

Actieve leefstijl
De voetganger en fietsers staan centraal 
bij de inrichting van de openbare ruimte. 
Routes zijn zowel snel als aangenaam 
verbonden met de omgeving. Bewoners 
zullen daardoor sneller geneigd zijn de 
fiets te pakken wat gezonder is en beter 
voor het milieu. De openbare ruimte 
biedt daarnaast verder vele aanleidingen 
om te bewegen. Zo is er een fijnmazig 
netwerk van routes voor voetgangers en 
fietsers, is er veel ruimte voor bewegen 
en spelen in de openbare ruimte en wordt 
de bestaande Cruijff Court geïntegreerd in 
het ontwerp.

Welbevinden
De Woonweides bieden een aangenaam 
luwe leefomgeving, kinderen spelen er 
veilig en buren ontmoeten elkaar. Door 
de leefruimtes in de woningen direct te 
koppelen aan de openbare ruimte, wordt de 
ontwikkeling van een hechte gemeenschap 
gestimuleerd. Bewoners kunnen actief deel 
uitmaken van de samenleving zodat zij 
gezond en gelukkig oud kunnen worden. 
Het centrale park is het hart van de wijk 
en de inrichting is er dan ook op gericht 
om sociale activiteiten aan te wakkeren, 
waardoor het bijdraagt aan het mentale 
welzijn van de bewoners
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Het stedenbouwkundig plan
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Watertrap: profiel 1a

Watertrap: profiel 1b
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Watertrap: profiel 2  

Watertrap: profiel 3
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Elzenlaantje: profiel 4

Bloesemtuin: profiel 7
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Van Houtenlaan: profiel 5

Centrale park: profiel 6
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Klimaatadaptieve woonweide
De nieuwe woningen staan aan een drietal woonweides. De 
woonweides zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat voor de 
direct omwonenden. Door een fijnmazig netwerk van aantrekkelijke 
routes zijn de woonweides ook voor de bewoners van de 
bestaande woningen goed bruikbaar.
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Sfeerreferentie ontspannen woonomgeving (Groeseind, Tilburg).
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De fietser en voetganger krijgen volop de ruimte in Woonpark 
Gorecht, maar ook de auto beweegt zich logisch door het 
gebied. De inrichting van de openbare ruimte sluit aan op het 
gebruik en draagt bij aan de beoogde ontspannen sfeer.

Planfacetten: 
wat voegen we toe?

3
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Parkeerbalans

Vervoersstromen
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Aantrekkelijke routes zorgen ervoor dat Woonpark Gorecht goed bereikbaar is voor 
gemotirseerd verkeer, langzaam verkeer en tijdens calamiteiten. De inrichting van het 
groen en materialisering van de openbare ruimte dragen bij aan het ontspannen karakter.

3.1 Vervoersstromen: aangenaam 
bewegen en prettig verblijven
De mobiliteitsstrategie voor Fase 4 en 5 van 
Gorecht-West richt zich hoofdzakelijk op 
het stimuleren van het gebruik van de fiets, 
het versterken van het fijnmazige netwerk 
dat de vershillende woningen verbindt 
met haar omgeving en het toevoegen van 
verblijfskwaliteit aan de openbare ruimte.

Fijnmazig netwerk van aantrekkelijke 
routes
Gezien het ontspannen en rustige 
karakter van Gorecht-West worden 
woonstraten door zowel auto, fietser als 
voetgangers gebruikt. De geringe breedte 
en het gemengde gebruik zorgen er 
voor dat automobilisten goed uit kijken. 
Verschillende aantrekkelijke langzaam 
verkeersroutes verbinden de Woonweides 
met het Centrale Park. De aantrekkelijke 
routes sluiten daarnaast logisch aan op het 
netwerk in de omgeving. Bestaande routes 
via de Troelstralaan en de Thorbeckelaan 
worden via nieuwe routes door het Centrale 
Park met elkaar verbonden. Zo wordt onder 
meer het centrum en het Gorechtpark beter 
bereikbaar voor de voetganger en fietser.

Aantrekkelijke groene verblijfsplekken
Een belangrijke onderdeel in het ontwerp 
van de openbare ruimte is het verbeteren 
van de verblijfskwaliteit. Vandaag de dag 
is er in Gorecht-West weinig aanleiding om 
langer dan nodig in de openbare ruimte 
te verblijven. Een aangename openbare 
ruimte met een groene inrichting zorgt voor 
een levendige plek voor zowel bewoners 
als bezoekers van Gorecht-West.

Goede bereikbaarheid voor 
gemotoriseerd verkeer
De autostructuur voor Fase 4 en 5 wordt 
gevormd door twee seperate ringstructuren 
die vanaf de Troelstralaan, langs het 
Centrale Park lopen. De twee ringstructuren 
takken ieder op een andere straat aan, te 
weten de Van Houtenlaan en de Dreeslaan. 
De ringstructuren worden ingericht als 
woonstraten en worden vooral gebruikt 
door aanwonenden en hun bezoekers. 
Door het rustige karakter wordt de rijbaan 

ook gebruikt door voetgangers en fietsers.
Door het parkeren voornamelijk op te 
lossen in groene parkeerkoffers ontstaat 
een autoluwe leefomgeving met volop 
ruimte voor beweging, verblijf en 
ontmoeting. Waar de auto op loopafstand 
van de woning wordt geparkeerd, kunnen 
bewoners de fiets in een eigen berging 
stallen, waardoor deze altijd binnen 
handbereik is.

In het ontwerp is rekening gehouden met 
goede routes voor hulpdiensten. Elke 
woning is bereikbaar voor hulpdiensten 
en is altijd binnen een straal van 40 meter 
beloopbaar vanaf voertuig standplaatsen 
van hulpdiensten, waardoor de veiligheid 
tijdens calamiteiten wordt gewaarborgd.

3.2 Groeninrichting
De inrichting van de openbare ruimte 
is erop gericht een aantrekkelijke 
verblijfskwaliteit te maken voor bewoners 
en bezoekers van Gorecht-West en heeft 
een belangrijke rol in het klimaatadaptief en 
toekomstbestendig maken van Hoogezand. 
De groeninrichting draagt verder bij aan het 
onderscheid tussen het karakter van Fase 
4 en 5 en tussen de verschillende openbare 
ruimtes in het plangebied.

Het centrale park
Het centrale park is de groene ruggengraat 
van de wijk. De straten rondom het park 
liggen onder afschot zodat regenwater 
afgevoerd wordt op het park. Het 
onderste talud wordt gerealiseerd als 
natuurvriendelijke oever met een talud 
van circa 1:6 en een plasberm. De 
hoogstgelegen delen en 1:3 taluds van 
het centrale park worden aangeplant met 
extensieve kruidenrijke grasvegetatie. 
Natuurvriendelijke oevers worden 
gerealiseerd met extensieve bloemrijk 
graslandvegetatie en plasbermen worden 
voorzien van oeverbeplanting.
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Verlichtingsplan

Lichtmast

Bomenplan

Nieuwe bomen
Bestaande bomen
Te kappen/ 
verplaatsen bomen
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Woonweides
Haaks op het park liggen de woonweides. 
Een diversiteit aan landschappelijke 
elementen bepalen de structuur en de sfeer 
in de woonweides. De noordwestelijke 
woonweide, gelegen ter hoogte van de 
Groen van Prinstererstraat, bestaat uit een 
serie verbonden en onder afschot gelegen 
wadi’s die tezamen als een ‘watertrap’ 
functioneren. Hemelwater wordt via deze 
wadi’s afgevoerd op het oppervlaktewater 
in het centrale park. In deze woonweide 
worden een aantal sierappels en 
tamarisken aangeplant.

In het gebied tussen fase 5 en de 
Surinaams Javaanse Woongroep wordt 
een wadi gerealiseerd met een voetpad 
van Stabilizer verharding. Het regenwater 
dat in het zuidelijke deel van fase 5 valt 
wordt over het maaiveld afgevoerd op deze 
wadi. Over de volledige lengte wordt langs 
de straat een rij zwarte elzen aangeplant 
zodat het beeld van een elzenlaan 
ontstaat. Ter hoogte van de noordelijke 
Goeman Borgesiusstraat in fase 4 wordt 
oppervlaktewater toegevoegd dat via 
duikers verbonden is met de parkvijver 
en de singel langs de Van Houtenlaan. 
Regenwater wordt over het maaiveld 
afgevoerd richting het water. Langs de 
lange zijdes van de woonweide wordt 
een talud van 1:3 gerealiseerd. Op de 
kopse kanten worden natuurvriendelijke 
oevers met taluds 1:12 gerealiseerd. Op 
en rondom de taluds worden in deze 
woonweide Japanse sierkersen (Prunus 
`Accolade’) aangeplant waardoor het idee 
van een bloesemtuin ontstaat.

De Van Houtenlaan wordt als lommerrijke 
singel ingericht. Aan de westzijde wordt 
oppervlaktewater toegevoegd dat via 
duikers verbonden is met het omliggende 
oppervlaktewater in de Woonweide 
in fase 4 en in het park. Het talud aan 
de westzijde wordt gerealiseerd als 
natuurvriendelijke oever met bloemrijk 
graslandvegetatie en een plasberm 
voorzien van oeverbeplanting. Op deze 
natuurvriendelijke oever worden een aantal 
treurberken aangeplant. De oostelijke 
oever wordt voorzien van een talud 1:3. De 
bestaande bomenrij aan de Van Houtenlaan 
wordt behouden en waar bomen in de rij 
ontbreken worden bomen van dezelfde 
soort aangeplant.

In de Goeman Borgesiusstraat en in 
de parkeerhoven van fase 4 worden 
Noorse Esdoornen (Acer platanoides 
`Royal Red’) aangeplant in combinatie 
met rode beukenhagen. In de Groen van 
Prinstererstraat en in de parkeerhoven 
van fase 5 worden gewimperde lindes 
(Tilia henryana) in combinatie met groene 
beukenhagen aangeplant.

3.4 Sferen en materialisering openbare 
ruimte
Fase 4 en 5 krijgen een andere 
materialisatie dan het centrale park. In de 
twee fasen worden donkere tinten gebruikt 
voor de bestrating en voor de trottoir- en 
opsluitbanden en zitelementen. Het park 
wordt in lichtere tinten uitgevoerd. 

De openbare ruimte van fase 4 en fase 
5 is per fase vormgegeven als `één 
doorlopend tapijt’ van gebakken klinkers 
in kei formaat, kleur bruin. Dat wil zeggen 
dat de straten, trottoirs en parkeerkoffers 
uit hetzelfde bestratingsmateriaal bestaan. 
Hierdoor ogen de twee fases elk als een 
samenhangend geheel en voelen de 
bestaande woningen die geïntegreerd 
worden in het stedenbouwkundig plan 
verbonden met de omliggende wijk. 

Voor de rondweg rondom beide fasen 
worden de bestaande kei formaat gebakken 
klinkers uit fase 4 en fase 5 hergebruikt. 
Het onderscheid tussen straten, trottoirs 
en parkeren wordt aangebracht middels 
het bestratingsverband. De rondweg 
wordt uitgevoerd in keperverband, trottoirs 
en brandgangen worden uitgevoerd in 
halfsteensverband en de parkeerkoffers 
worden uitgevoerd in elleboogverband. 
Voor de parkeerplaatsen worden de 
bestaande zwarte betontegels hergebruikt.
De bestrating en materialisatie van het park 
wordt in een samenhangende zandkleurige 
tint uitgevoerd. De wandelpaden in het 
park worden uitgevoerd in Stabilizer 
verharding, Hansa mix. Paden die ook 
bestemd zijn voor fietsers worden 
uitgevoerd in uitgewassen beton in 
zandkleur. Ook de bruggen, vlonders, 
stapstenen en zitelementen worden robuust 
uitgevoerd in zandkleurig, gestraald beton. 
Speelaanleidingen worden uitgevoerd in 
hout.
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Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’

Betula pendula ‘Tristis’

Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’
(bloesem)

Corylus colurna

Taxodium distichum

Taxodium distichum

Pterocarya fraxinifolia

Betula pendula ‘Tristis’

Prunus x yedoensis

Pterocarya fraxinifolia
(bloesem)

Prunus x yedoensis
(bloesem)

Spiraea nipponica 
‘Snowmound’

Ribes Sanguineum Physocarpus capitatus 
‘Tilden Park’ 

Heestergroepen

Overige bomen Dreeslaan Overige bomen Van Houtenlaan

Aesculus carnea

Bomen en heesters Centrale Park
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Bomen en heesters fase 5, groen- en witbladige beplanting

Acer platanoides ‘Royal 
Red’

Prunus ‘Accolade’

Cotinus coggygria ´Royal 
Purple´

Fagus sylvatica Salix purpurea ‘Nana’Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’

Cotinus coggygria Salix purpurea ‘Nana’Salix alba ‘Chermisina’

Tilia henryana

Fagus sylvatica 

Alnus glutinosa ‘Imperialis’Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Bomen en heesters fase 4, roodbladige beplanting
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Lythrum salicaria
Grote kattestaart
Bloeitijd: juni - september
Hoogte: 70 cm - 90 cm

Lysimachia thyrsiflora
Moeras Wederik
Bloeitijd: mei - augustus
Hoogte: 30 cm - 40 cm

Scirpus lacustris
Mattenbies
Bloeitijd: juni - augustus 
(wintergroen)
Hoogte: 120 cm - 150 cm

Mentha aquatica
Watermunt
Bloeitijd: juli - september
Hoogte: 30 cm tot 90 cm

Caltha palustris
Dotterbloem
Bloeitijd: maart - april
Hoogte: 40 cm - 50 cm

Filipendula ulmaria
Moerasspirea
Bloeitijd: juli - augustus
Hoogte: 35 cm (bloemhoogte 60 tot 
80 cm)

Butomus umbellatus
Zwanenbloem
Bloeitijd: mei - juli
Hoogte: 80 cm - 100 cm

Iris pseudacorus
Gele lis
Bloeitijd: mei - juni
Hoogte: 80 cm - 100 cm

Alisma plantago-aquatica 
Grote waterweegbree
Bloeitijd: juni - september
Hoogte: 30 cm - 120 cm(bloem)

Carex acutiformis
Moeraszegge
Bloeitijd: april - juni
Hoogte: 40 cm - 60 cm

Myosotis scorpioides
Moerasvergeet-mij-nietje
Bloeitijd: april - augustus
Hoogte: 15 cm - 100 cm

Oeverbeplanting
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Grasmengsels en bloembollen

Grasmengsel NGW1

Bijen/ Biodiversiteit Mix, (5 stadia)
 Lubbe Lisse

Bloemrijk graslandvegetatie G3



Sfeerreferentie landschappelijk ingericht park (Quirijn Park, Tilburg).
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Rondom: Hergebruik van 
paarse keiformaat klinkers

Betonnen opsluit- en 
trottoirbanden, kleur 
Standaard Zwart

Boomrooster: type Scala, 
staal, kleur donkergrijs 
Noir Sable

Parkeervakken: Hergebruik 
van zwarte betontegels 
30x30 cm

Materialisatie park

Houten speelaanleidingenStapstenen: sierkeien 
Grauwacke

Voetpaden: Stabalizer 
Maas mix

Trapelementen, 120cm 
breed, gestraald beton, 
zandkleurig

Bruggen, vlonders: 
prefab, gestraald beton, 
zandkleurig

Paden: Gesloten 
verharding, gestraald 
beton, zandkleurig

Urbastyle, Bench Vile, US 
- FERRO- 11425 - 000  /
Finerro, zandkleurig

Trottoirs, straten en 
parkeerkoffers: Keiformaat 
klinkers, kleur mastiek

Zitrand, architectonisch 
beton, kleur zwart, 
gestraald beton

Stootbanden 20x17, 
kleur Standaard Zwart

Philips TownGuide 
Performer, Clear, Classic 
Cone BDP102

Materialisatie fase 4 en 5

Stapstenen: prefab 
gestraald beton, 
zandkleurig
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Van Houtenlaan
Woonpark Gorecht zal worden omzoomd 
door landschappelijk ingerichte groene 
ruimtes die niet alleen kwaliteit geven aan het 
projectgebied maar ook aan haar omgeving. 
Zo zal de Van Houtenlaan worden ingericht 
als lommerrijke singel met vol op ruimte voor 
mens en natuur.
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Sfeerreferentie ontspannen woonomgeving (Groeseind, Tilburg).
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Woonpark Gorecht wordt een diverse woonwijk waar nieuwe 
bewoners, bestaande bewoners en bezoekers gebruik kunnen 
maken van de aangename groene, openbare ruimtes.

Op de volgende pagina’s worden uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van de bebouwing geschetst. Om flexibiliteit 
te houden bij de ontwikkeling zijn de uitgangspunten geen 
blauwdruk, maar geven ze richting en kaders voor de 
uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp naar het 
ontwerp van de woningen.

Bebouwing: 
wat bouwen we?

4
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Het dakenplan en daarme de situering van de woningen met dwarskappen is indicatief. Realisatie van NOM-woningen 
en de daarbij behorende keuze voor type dak om zo voldoende zonnecollectoren te kunnen plaatsen is uitgangspunt.

De verdeling van woningtypen en de beukmaten zijn indicatief, bovenstaande afbeelding is richtinggevend. 
Afwijkingen van beukmaten zijn toegestaan, mits rooilijnen langs doorgaande openbare ruimten blijven gehandhaafd.
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Woningtypen

Entrees en oriëntatie

Woning (beukmaat 5.6m)

Woning met entree in 
de voorgevel
Kopwoning met 
entree in kopgevel

Patio (beukmaat 5.6m)
Special (beukmaat 
4.5m).*

Special

Rij 5,6

Patio

Dakenplan

Langskap
Dwarskap
Plat dak

* specials onderscheiden 
zich o.a. door een hogere 
bouwhoogte van naastgelegen 
woningen.
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Woonpark Gorecht zal worden gekenmerkt door een diversiteit aan sferen met ruimte 
voor verschillende woningtypologieën. Zo zal er ruimte zijn voor woningen met 
verschillende beukmaten en bijzondere typologieën zoals pationwoningen.

4.1 Woningtypen
Het stedenbouwkundig ontwerp biedt 
ruimte voor een variëteit aan woontypes. 
De verschijningsvorm van de woningen 
komt voort uit de ligging in de context.

Woontypes
Binnen het stedenbouwkundig plan wordt 
uitgegaan van een standaard beukmaat 
van 5.6m. Dit geldt zowel voor de reguliere 
woningen als voor de patiowoningen. Als 
aanvulling op deze woningen zijn er op 
verschillende plekken in het plan specials 
aangewezen die door hun afwijkende, 
smallere beukmaat van 4.5m, bijdragen 
aan een gevarieerd straatbeeld. Door de 
smallere beukmaat zijn deze woningen een 
bouwlaag hoger dan de reguliere woningen 
en springen ze daarmee nog meer uit 
het straatbeeld. Het stedenbouwkundig 
ontwerp biedt flexibiliteit om bij de 
uitwerking van de plannen de beukmaten te 
wijzigen, mits de rooilijnen langs belangrijke 
doorgaande openbare ruimtes blijven 
gehandhaafd.

Daken
De verschijningsvorm van het dak is voor 
een groot deel bepalend voor het karakter 
van de woning en het straatbeeld. Om 
aansluiting te zoeken bij de context zullen 
de woningen aan de Troelstralaan, de 
Van Houtenlaan en een groot deel van de 
woningen aan het centrale park worden 
voorzien van een langskap. Om er voor 
te zorgen dat het straatbeeld niet te 
monotoon wordt zullen enkele woningen 
worden voorzien van een dwarskap. 
Voorwaarde bij de keuze voor het type dak 
is dat er voldoende zonnepanelen op het 
dak kunnen worden geplaatst om Nul op de 
Meter-woningen te kunnen realiseren.

Om het intieme karakter van de 
woonweides te versterken en aan te sluiten 
op de maat en schaal van de openbare 
ruimtes worden deze woningen uitgevoerd 
met een plat dak. Deze woningen zijn twee 
bouwlagen hoog (met uitzondering van de 
drie bouwlagen hoge specials), waarvan 
de tweede bouwlaag optioneel is terug 
gelegen zodat een op de openbare ruimte 
georiënteerd dakterras ontstaat.

4.2 Entrees en oriëntatie
Alle woningen hebben een individuele, 
duidelijk herkenbare entree gelegen aan 
de openbare ruimte. Voor het grootste deel 
van de woningen geldt dat de entree aan 
de voorzijde van de woning is gesitueerd. 
Uitzondering hierop zijn verschillende 
kopwoningen. Zo hebben de kopwoningen 
gelegen aan de Dreeslaan en die in 
het verlengde liggen van de bestaande 
koopwoningen hebben een entree aan 
de kopgevel. De kopgevel van deze 
woningen zijn vormgegeven als duidelijk 
herkenbare voorgevel. Uitzonder hierop zijn 
de woningen die met de kopgevel direct 
grenzen aan parkeerplaatsen. 

De kopgevels die gelegen zijn aan de 
openbare ruimte, maar daar geen entree 
hebben, krijgen een representatieve 
uitstraling. Dat wil zeggen dat extra 
aandacht wordt besteed aan aantal, 
situering en grootte van de gevelopeningen. 
Zo wordt de levendigheid en sociale 
controle aan alle zijde geborgd.

4.3 Overgangen openbaar-privé
De geleidelijke overgang tussen openbaar 
en privé versterkt de relatie tussen de 
woningen en de openbare ruimte.

Voorerfgrens
Alle woningen staan met de voorgevel 
direct aan de openbare ruimte. De 
woningen aan de Troelstralaan, Van 
Houtenlaan, de Dreeslaan en aan de 
doorgaande autoroute zijn tussen 0 en 
3.5 meter teruggelegen ten opzichte van 
de doorgaande openbare loopzone. In de 
(openbare) zone die door het terugliggen 
van de woningen ontstaat vormt een 
met de architectuur van de woning mee 
ontworpen plantenbak van maximaal 50 
centimeter hoog de overgang tussen de 
woning en het trottoir en de woningen 
onderling.

Zij-erfgrenzen
Indien een zij-erfgrens aan openbaar 
gebied grenst die vanuit stedenbouwkundig 
perspectief een belangrijke plek heeft wordt 
deze voorzien van een met de architectuur 



De verdeling van woningtypen is indicatief.
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Overgangen openbaar-privé

Gebouwd

Groen
Gebouwd*
Groen*

Materialisering

Woning (beukmaat 5.6m)

Aardekleur (tussen rood 
en bruin)

Palet aardekleur 
(tussen rood en bruin)

Palet lichtbruin
((licht gemêleerd)

Patio (beukmaat 5.6m)

Lichtbruin (licht 
gemêleerd)

Special (beukmaat 4.5m)

Afwijkende kleurstelling 
(bijvoorbeeld wit stucwerk 
of gelijkwaardig)

Special

Rij 5,6

Patio
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mee ontworpen, gebouwde erfafscheiding 
tussen de 1.6 meter en 2 meter hoog. 

Overige zij-erfgrenzen worden voorzien 
van een ontworpen erfafscheiding die 
deels gebouwd en deels natuurlijk is. Deze 
erfafscheiding is tussen de 1.6 meter en 
2 meter hoog. De erfafscheiding heeft 
bij oplevering een volgroeide, groene 
uitstraling.

Achtererfgrenzen
Achterafgrenzen worden voorzien van een 
natuurlijke erfafscheiding. De erfafscheiding 
heeft bij oplevering een volgroeide, groene 
uitstraling.

Bestaande woningen
Voor de bestaande woningen die met de 
voorzijde gelegen zijn aan het centrale park 
of een doorgaande route zal, in overleg met 
de bewoners, worden onderzocht of er een 
nieuwe gebouwde erfafscheiding wordt 
geplaatst. 

Van de bestaande woningen die met 
de achterzijde gelegen zijn aan een 
voor de auto toegankelijke route of die 
zichtbaar zijn vanaf doorgaande openbare 
ruimten zal in overleg met de bewoners 
worden onderzocht of de bestaande 
erfafscheidingen kunnen worden vervangen 
door nieuwe, groene erfafscheidingen. 
Gekoppeld hieraan zullen in afstemming 
met de bewoners, de overhoekjes langs 
achterpaden worden toegevoegd aan de 
aangrenzende tuinen.

4.3 Bergingen
Alle woningen hebben een individuele 
berging die niet of zo minimaal als mogelijk 
zichtbaar vanaf de openbare ruimte is en 
wordt ontsloten via een achterpad. 

Situering
Woningen met een achtertuin hebben een 
berging in de achtertuin. De berging is 
gesitueerd in de hoek van de tuin; tegen 
de achtererfgrens en de zij erfgrens die 
niet grenzen aan de openbare ruimte. Bij 
patiowoningen is de berging opgenomen 
in het hoofdvolume en gelegen aan de 
achterzijde van de woning. De berging is 
integraal onderdeel van het hoofdvolume en 
is dus uitgevoerd in dezelfde materialisering 
als de rest van de woning.

4.4 Beeldkwaliteit
Als onderdeel van de Wijkvisie is in 2011 
een beeldkwaliteitplan opgesteld voor 
Gorecht-West. Dit beeldkwaliteitsplan 
vormt de basis voor de ontwikkeling 
van Fase 4 en 5. Op onderdelen wordt 
het vastgestelde kader aangevuld of 
geactualiseerd.

Materialisering en detaillering
Gevels worden geheel opgetrokken in 
baksteen. Voor de woningen aan de 
randen en het centrale park geldt dat het 
kleurgebruik warm en terughoudend is: 
aardekleuren (tussen rood en bruin, niet 
fel en niet flets). De woningen aan de 
woonweides worden uitgevoerd in een 
lichtbruine, licht gemeleerde baksteen. 

De baksteen gevel krijgt een rijke 
uitstraling door toepassing van subtiele 
kleurverschillen in de steenmix (niet bont), 
bijzondere steenformaten, metselverbanden 
en/of diep liggend voegwerk. Voegen 
sluiten qua uiterlijk vertoon aan bij de 
baksteen. Een deel van de specials spelen 
een markante rol in de stedenbouwkundige 
opzet en krijgen daarom een afwijkende 
kleur en gevelmateriaal, deze woningen 
worden bijvoorbeeld uitgevoerd in wit 
stucwerk of gelijkwaardig.

Zonnepanelen
De woningen krijgen daken met 
zonnepanelen. Deze maken integraal 
onderdeel uit van het architectonisch 
ontwerp van het daklandschap. Door 
de zonnepanelen te integreren in het 
ontwerp van het dak ontstaat een rustig en 
duurzaam beeld. 

Om ervoor te zorgen dat zonnepanelen 
geintegreerd worden in het daklandschap 
zullen schuine daken worden uitgevoerd 
in antraciete kleur. Voor platte daken geldt 
dat zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf 
de openbare ruimte, dit door de gevel 
te verlengen waardoor een borstwering 
ontstaat waarachter de zonnepanelen 
optisch wegvallen.



58

De Zwarte Hond
Postadres
Postbus 25160 - NL-3001 HD Rotterdam
Bezoekadres
Rotterdam Building
Aert van Nesstraat 45 - NL-3012 CA Rotterdam
+31 (0)10 240 90 30 - info@dezwartehond.nl

OKRA landschapsarchitecten bv
Post- en bezoekadres
Oudegracht 23
3511 AB Utrecht
+31 (0)30 273 42 49 - mail@okra.nl



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlage 2  Externe veiligheid

101  
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  Datum 17-04-2020 

Aan Mevr. A. Link Zaaknummer Z2020-00003549 

Opsteller Patrick van Lennep Bevoegd gezag Midden-Groningen 

Collegiale toetser Alfred Drenth Kenmerk BG  

Onderwerp Advies externe veiligheid bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand 

 

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

bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand de situatie voor het aspect externe veiligheid 

inzichtelijk te maken. Het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand wordt volledig heringericht. 

Momenteel zijn er naast de verkeersfunctie een woonfunctie en een maatschappelijke functie aanwezig. De 

functies die in het op te stellen bestemmingsplan terug komen zijn woongebied, verkeer en groen. 

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuren. 

 
Figuur 1: Locatie plangebied Gorecht-West fase  Figuur 2: Stedenbouwkundig plan Gorecht-West fase 4 en 5  

4 en 5 

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

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

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

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

laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie opgenomen. 

2. Externe Veiligheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gegeven. 

2.2. Groepsrisico (GR) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Figuur 3: Weergave plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

2.3.  Verantwoordingsplicht 

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

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

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

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

goed onderbouwd afwijken. 

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

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

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

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

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

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

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

Groningen is ingewonnen. 
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Figuur 4: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

3. Beleidskader 

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

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

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

stoffen en buisleidingen.  

3.1 Risicobedrijven 

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

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

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

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

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

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

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

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

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

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

3.2.1. Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

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

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

randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2. Provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

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

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

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

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

Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019) rondom een aantal aangewezen transportroutes (de 

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

weergegeven: 

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

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

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

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

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

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

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

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

doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

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

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

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

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

bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  

3.3.1. Belemmeringenstrook 

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

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

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

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

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

druk > 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 

4. Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 Bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 

Het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand wordt volledig heringericht. Momenteel zijn er 

naast de verkeersfunctie een woonfunctie en maatschappelijke functie aanwezig. De functies die in het op 

te stellen bestemmingsplan terug komen zijn woongebied, verkeer en groen.  

4.2 Risicovolle inrichtingen 

Nabij het plangebied is een risicovolle inrichting gelegen waarvan het invloedsgebied is gelegen over het 

plangebied. Deze risicovolle inrichting wordt hierna nader beoordeeld. 

Soort Risicobron  Wet -en regelgeving 

Inrichting J. Wildeman Storage & Logistics Bevi 

Tabel 1: Relevante risicobronnen risicovolle inrichtingen 



 

 

 

 

Advies externe veiligheid 
 

 

 Zaaknummer  Z2020-00003549   Pagina: 5/9 

 

 

 

 

4.2.1. J. Wildeman Storage & Logistics 

Aan de Industrieweg 4 te Hoogezand bevindt zich J. Wildeman Storage & Logistics. Het betreft een 

inrichting met opslag van gevaarlijke stoffen. Deze inrichting valt onder het Bevi. Opslag van gevaarlijke 

stoffen vindt plaats conform de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 15). 

Het plaatsgebonden risico (PR10-6) is met Safeti-NL 8.12 vastgesteld en reikt niet tot in het plangebied van 

Gorecht-West fase 4 en 5. Het invloedsgebied is vastgesteld op 2684 meter en ligt geheel over het 

plangebied Gorecht-West fase 4 en 5. Bij de bepaling van het groepsrisico van Wildeman zijn de kwetsbare 

en beperkt kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een worst-

case FN-curve naar voren gekomen, welke is gelegen onder de oriënterende waarde, zie onderstaande 

figuur. 

 

 
Figuur 5: FN-curve J. Wildeman Storage & Logistics 

Het plangebied ligt op circa 1750 meter afstand van Wildeman. De PR 10-6 contour reikt niet tot het 

plangebied. Het invloedsgebied van Wildeman is gelegen over het plangebied. Gezien de zeer grote afstand 

tussen het plangebied en de inrichting van Wildeman, eerdere ervaringen met ontwikkelingen binnen een 

invloedsgebied van een ander Bevi bedrijf op een zeer grote afstand tot de risicovolle inrichting, zal de fN-

curve niet significant veranderen en daarom wordt een berekening niet zinvol geacht en is derhalve 

achterwege gelaten. 

4.3 Risicovolle transportroutes 

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

geïnventariseerd. 

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

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

Tabel 2: Risicobron 

4.3.1. Plaatsgebonden risico transport 

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

volgens het Basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het spoortraject 

tot het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5 is circa 580 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 

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

plaatsgebonden risico. 

4.3.2. Plasbrandaandachtsgebied Basisnet en veiligheidszone 3 transport 

4.3.2.1 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet 

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

van de infrastructuur). Het bevoegd gezag vermeldt de redenen die er toe hebben geleid om in dat gebied 
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nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke gevolgen van een 

ongeval met brandbare vloeistoffen. 

 

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

dat hier een plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van het plangebied Gorecht-West fase 4 en 

5 tot de spoorlijn is circa 580 meter. Dit is buiten de PAG van het spoor en vormt geen belemmering voor 

onderhavig plan. 

4.3.2.2 Veiligheidszone 3 transport geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 

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

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

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

zelfredzame personen binnen deze 30 meter. 

 

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

afstand van circa 580 meter van het plangebied Gorecht-West fase 4. De veiligheidszone 3 transport reikt 

niet tot het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5. De veiligheidszone 3 transport van het spoor vormt geen 

belemmering voor onderhavig plan. 

4.3.3. Groepsrisico transport 

Algemeen 

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

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

begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

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

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

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

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

 

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

Spoorlijn route 250 E, 

Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl. 

B3 4000 circa 580 

Tabel 3: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

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

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

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

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

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

 

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

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

groepsrisico. 

4.4 Risicovolle transportleidingen 

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

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

5.1 Risicovolle transportroutes 

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

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

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

in de ruimtelijke onderbouwing van die vergunning tevens ingegaan op: 

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

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

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

 geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten zijn, 

 en 

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

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

vergunning betrekking heeft; 

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

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

het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

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

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

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

ruimte, en 

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

daarvan. 

 

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

in het eerste lid, wordt aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° 

en 2°, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of 

b. 1°. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van  

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

 toeneemt, en 

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

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

 

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

toelichting bij het besluit de onderbouwing daarvan. 

 

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

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

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

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

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

die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

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

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

op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 
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De spoorlijn route 250 E, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. is gelegen op een afstand van circa 580 

meter afstand van het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5. Gezien bovenstaande artikelen 7 en 8 uit het 

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

groepsrisico. 

5.2 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid wordt aan de gemeente Midden-Groningen geadviseerd om een advies 

te vragen aan de Veiligheidsregio Groningen op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

Daarnaast wordt geadviseerd om de door de Veiligheidsregio Groningen geformuleerde bevindingen en 

adviezen op te nemen in het bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5. 

5.2.1. Bestrijdbaarheid 

 

5.2.2. Zelfredzaamheid 

 

6. Conclusie 

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

bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van 

risicovolle inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen beoordeelt. De 

belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording van het groepsrisico kunnen 

als volgt worden samengevat. 

• In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle transportleidingen gelegen waarvan het 

invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

• De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van Wildeman reikt niet tot het plangebied; 

• Wildeman heeft een invloedsgebied van 2684 meter en ligt over het plangebied; 

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

volgens het Basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van het 

spoortraject tot het plangebied Gorecht-West fase 4 en 5 is circa 580 meter. De plaatsgebonden 

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

• De spoorlijn is gelegen op een afstand van circa 580 meter van plangebied Gorecht-West fase 4 en 5. 

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

Hierdoor zijn deze aspecten niet relevant; 

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

meter en ligt over het plangebied. 

 

Groepsrisico 

• Het berekende groepsrisico van Wildeman in de huidige situatie is gelegen onder de oriënterende 

waarde; 

• Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico, door invulling te geven aan het plangebied op 

zeer grote afstand van Wildeman geen gevolgen heeft; 

 

Advies Veiligheidsregio Groningen 

Geadviseerd wordt om de geformuleerde bevindingen en adviezen op te nemen in de verantwoording van 

het groepsrisico. 

 

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

veilig mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe 
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klein dan ook, blijft altijd aanwezig. Door, voor onderhavig plan, invulling te geven aan het advies van de 

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

 

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

de ruimtelijke motivering voor het plan vast te stellen. Het restrisico is in dit kader aanvaardbaar. 

 

 

 



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlage 3  Wateradvies

111  



 

watertoets 12-2-2020          dossiercode 20200212-33-22470 

waterschap 12 feb 2020       kenmerk Z24741 

Samenvatting watertoets (Normale procedure) 

Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets  

Gorecht-West fase 4 en 5, Hoogezand 

Wijzigingen in verhard oppervlak 

De wijk Gorecht-West wordt gefaseerd herontwikkeld. De basis wordt gevormd door de wijkvisie waar 

het waterschap bij betrokken is. voor dit deel, fase 4 en 5, neemt het verharde oppervlakte in 

vergelijking met de bestaande situatie af en er wordt een grote waterpartij aangelegd (voor onder 

andere waterberging). 

Fysieke watersysteemveranderingen 

ja, er wordt een grote waterpartij aangebracht tussen fase 4 en 5  

Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling 

tot op heden is het een gemengd systeem.  

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

heeft ertoe geleid dat de normale procedure wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap 

een uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie moet gebruikt worden bij het 

opstellen van de waterparagraaf. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan 

de beleidsmedewerker planvorming. 

 

Contactgegevens: 

Planindiener: 
Harm de Muinck 

gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

 

harm.demuinck@midden-groningen.nl 

 

Gemeente Midden-Groningen: 



Harm de Muinck 

0598- 425757 

harm.demuinck@midden-groningen.nl 

Waterschap Hunze en Aa's: 

 

Inhoud: 

1. Specifieke en aanvullende uitgangspunten 

2. Inleiding 

3. Waterveiligheid 

4. Waterkwantiteit 

5. Waterkwaliteit 

6. Aanvullende belangen Waterschap 

7. Verdere betrokkenheid waterschap 

8. Bronnenlijst 

 
1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten 

Voor het ontwikkelen van de Wijk Gorecht-west is de Wijkvisie Gorecht-West 2011 opgesteld. 

In deze wijkvisie zijn ook de uitgangspunten voor het water in deze wijk opgenomen. 

De uitwerking van fase 4 en 5 zijn gebaseerd op deze wijkvisie waarin ook de benodigde 

waterpartij is opgenomen. In de uitwerking wordt dit enigszins anders ingevuld maar past 

nog steeds binnen de aangegeven uitgangspunten. 

 
2 Inleiding 

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het 

tegengaan van wateroverlast en watertekort. Hiernaast zorgen waterschappen ervoor dat de 

kwaliteit van het oppervlaktewater goed blijft en waar nodig verbeterd. Het is van belang dat 

deze taken zowel nu als in de toekomst uitvoerbaar blijven. Om dit te kunnen waarborgen 

worden ruimtelijke plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het watersysteem. 

Waterschap Hunze en Aas streeft ernaar om de impact van dergelijke plannen en 

ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en om waar mogelijk positieve 

impact te stimuleren. 

Op grond van artikel 12 uit het besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn 

voorzien van een waterparagraaf. Om deze waterparagraaf te kunnen opstellen moet de 

watertoets-procedure worden doorlopen; van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren 

en afwegen tot aan de uiteindelijke beoordeling van de impact van het plan of de ontwikkeling 

op het watersysteem. In de waterparagraaf moet het door het waterschap afgegeven advies 

zijn meegenomen; de in deze uitganspuntennotitie verstrekte adviezen dienen hiertoe. 

Voorin het document (bij onderdeel 1) zijn in de definitieve uitganspuntennotitie plan-

specifieke en aanvullende uitgangspunten opgesteld. De verdere opbouw van dit document 

bestaat uit 5 thema`s; Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, aanvullende 

waterschapsbelangen en belangen van derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie 



opgenomen en zijn uitgangspunten opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste 

betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces beschreven. 

 
3 Waterveiligheid 

Het belangrijkste doel van het waterschap gerelateerd aan waterveiligheid is het uitsluiten van 

levensbedreigende situaties voor mensen en het zoveel mogelijk voorkomen van dergelijke 

situaties voor dieren. Binnen dit thema zijn, indien nodig, alle plan-specifieke 

waterschapsbelangen beschreven die vanwege de waterveiligheid extra bescherming genieten 

of anderzijds van belang zijn voor de waterveiligheid. 

 
4 Waterkwantiteit 

Het waterschap heeft als primaire aan waterkwantiteit gerelateerde doel om voor voldoende 

water te zorgen, zowel in natte als in droge perioden, nu en in de toekomst. Een vergrote kans 

op wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te worden. Binnen dit thema zijn (indien 

nodig) alle voor dit plan-specifieke waterschapsbelangen beschreven die de waterkwantiteit 

kunnen beïnvloeden. 

 

Wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem 

Voor het plan zijn wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem nodig. In de meeste gevallen 

moeten wijzigingen worden gemeld of moet een watervergunning worden aangevraagd, om 

ongewenste gevolgen van watersysteemveranderingen te voorkomen of te beperken. Berging 

mag niet afnemen (bijvoorbeeld door een demping) op locaties waar dit tot wateroverlast kan 

leiden en de doorstroom van het watersysteem mag niet worden gehinderd. In de keur van het 

waterschap en in de algemene regels kunt u controleren onder welke voorwaarden de 

gewenste fysieke wijzigingen plaats mogen vinden. 

 

Afkoppeling hemelwater en vuilwater 
In grote delen van het beheergebied zijn gemengde rioolsystemen aanwezig. In dergelijke 

systemen wordt het relatief schone hemelwater vermengd met vuilwater en wordt het 

vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het waterschap gebracht. Na 

zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Deze behandeling van 

hemelwater en vuilwater is het minst duurzaam omdat de hoeveelheid water die gezuiverd 

moet worden in de RWZI onnodig wordt vergroot. Om deze reden mag hemelwater 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 via een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Wijzigingen in de 

behandeling van het hemelwater en vuilwater kunnen echter voor overlast zorgen als 

mogelijke ongewenste gevolgen onvoldoende bekend zijn en waar nodig zijn verholpen. 

Rechtstreekse afkoppeling van hemelwater (via een hemelwaterriool) naar een 

oppervlaktewaterlichaam kan voor overlast zorgen als het ontvangende oppervlaktewater niet 

groot genoeg voor extra berging. 

 



5 Waterkwaliteit 

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap als voornaamste doel om te zorgen 

voor schoon en ecologisch gezond water, waarin systeem-specifieke dieren en planten 

voorkomen. In de eerste plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren 

waarvoor binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn 

opgesteld. Hiernaast is een goede waterkwaliteit van belang voor zwemwater en voor het 

stelsel van kleinere watergangen voor water aan- en afvoer. In dit thema zijn, indien nodig, 

alle voor dit plan specifieke waterschapsbelangen beschreven die impact hebben op de 

waterkwaliteit.  

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Om deze reden vraagt het waterschap op de toepassing van uitlogende materialen zoveel 

mogelijk te beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. 

Afstromend hemelwater dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden 

afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de trits ; ''schoonhouden. scheiden, zuiveren''. 

 
6 Aanvullende waterschapsbelangen 

Onder dit thema zijn een aantal elementen opgenomen die een aanvullend belang vormen 

voor het waterschap. Dit betreft enerzijds locatie specifieke eigenschappen die in een 

toekomstige situatie de kans op wateroverlast kunnen vergroten. Anderzijds kunnen ook 

watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten de jurisdictie van het 

waterschap, maar die wel waterschapsbelangen raken. 

 

 
7 Verdere betrokkenheid waterschap 

Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit document 

uitgangspunten adviezen opgenomen. Voor de verdere procedurele afhandeling van de 

watertoets is het van belang om het waterschap te blijven betrekken en rekening te houden 

met deze uitgangspunten;. In de waterparagraaf moet aangegeven worden op welke wijze 

omgegaan hiermee wordt omgegaan. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor 

overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de 

beleidsmedewerker planvorming. 

 
8 Bronnen 

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

s, Veendam 

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

Veendam 

www.dewatertoets.nl 
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Stichting Lefier 

Tav dhr. Drenth 

Gedempte Zuiderdiep 22 

9711 HG te Groningen 

 
 
 
Datum : 6 februari 2018 
Documentnr. : 2018-008765  
Dossiernummer  : K7786 
Behandeld door : Sharon Boekhout 
Telefoonnummer : (050)3164503 
Bijlage : 1 

Onderwerp : Definitief besluit Wet natuurbescherming 
 

 
 
Geachte heer Drenth, 
 
Hierbij zenden wij u het besluit van 2 februari 2018 voor een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming voor de sloop en nieuwbouw van woningen in de wijk Gorecht-West in Hoogezand (fase 3, 
4 en 5). 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 Namens dezen: 
 

 
 
 A.J. Hoogerwerf 
 

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water 
 
 
 
 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 

 
 
 
 
Groningen, 2 februari 2018 
 
Dossiernr.   : K7786 
 
Documentnr.  : 2018-008768 
 
Verzonden  : 8 februari 2018 
 
 
 
Gelet op: 

• het verzoek van dhr. D. Heidinga van Buro Bakker, ontvangen op 8 januari 2018, namens 
Stichting Lefier te Groningen; 

• de Wet natuurbescherming; 
 

BESLUITEN: 
 

I. Aan Stichting Lefier, Gedempte Zuiderdiep 22, 9711 HG te Groningen, vergunning te verlenen voor 
het volgende: 
 
voor de activiteit:  Sloop en nieuwbouw van huurwoningen 
in het plangebied:  In de wijk Gorecht-West in Hoogezand, zoals begrensd in 

figuur 2 en tabel 1 van het activiteitenplan behorende bij de 
aanvraag 

in de gemeente: Hoogezand-Sappermeer 
met GPS-coördinaten: 53.15256, 6.74998 / 246.281, 574.878 
zoals beschreven in rapport: "Activiteitenplan Soortenbescherming Gorecht-West 

Hoogezand", Buro Bakker, p16326, 21 december 2017 
voor de vergunningperiode: vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 31 

december 2023 
  
II. Op grond van: 
 

artikel 3.3 lid 1 en 4 en artikel 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet 
natuurbescherming 

een ontheffing te verlenen van de 
verbodsbepalingen 

 

van art. 3.1: 
 

lid 2, opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van 
nesten, rustplaatsen of eieren. 

ten aanzien van de beschermde 
vogelsoorten (art. 3.1):  

 

• Huismus (Passer domesticus)  
• Gierzwaluw (Apus apus) 
 

en van art. 3.5: lid 2, opzettelijk verstoren;  
 lid 4, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen. 
ten aanzien van de beschermde 
zoogdiersoort (art. 3.5):  

 

• Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
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II. Een ontheffing te weigeren voor zover de aanvraag ziet op het verkrijgen van een ontheffing van de 
verbodsbepaling als bedoeld in artikel 3.1 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk 
storen van huismus en gierzwaluw. Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort, wat in deze situatie 
aan de orde is.  
 
Daarnaast wordt eveneens een ontheffing van de verbodsbepaling als bedoeld in artikel 3.5 lid 1 van 
de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden van individuen van de gewone dwergvleermuis 
geweigerd. Dit verbod is niet van toepassing doordat in deze situatie voldoende mitigerende 
maatregelen in acht genomen worden om te voorkomen dat doden van dieren aan de orde is.  
 
IV. De bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit.  
 
V. Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften en beperkingen, 
zijn deze laatste bepalend. Bij strijdigheid tussen de voorschriften en de bijlagen bij dit besluit 
prevaleren deze als volgt: 

1. voorschriften; 
2. overwegingen bij besluit; 
3. de aanvraag van 8 januari 2018, inclusief Activiteitenplan Soortenbescherming Gorecht-West 

Hoogezand, Buro Bakker, p16326, 21 december 2017. 
 
 
 
 
Groningen, 2 februari 2018 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 namens dezen: 
 
  
 A.J. Hoogerwerf 
  

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water  
 
 
 
 
Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Toelichting 
Wij verwijzen u naar de bijlage Overwegingen bij het Besluit voor nadere motivering. 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na 
verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de 
digitale brochure ‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie 
Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij 
het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een 
toelichting van ons worden weggenomen. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige 
voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.  
 
Meer informatie 
Wij vertrouwen er op dat voldoende duidelijk is welke voorwaarden aan dit besluit verbonden zijn. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 050 - 316 48 89. U wordt dan 
doorverbonden met een medewerker die uw vragen zal beantwoorden. Bij correspondentie over deze 
brief verzoeken wij u het correspondentienummer te vermelden. 
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BIJLAGEN 

Voorschriften 
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
Algemene voorschriften 
1. Dit besluit is enkel van toepassing op huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis en de 

beschreven verboden handelingen. 
2. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor 

zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven. 
3. De vergunninghouder dient onverwijld contact op te nemen met Provincie Groningen indien bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde 
worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.  

4. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder 
of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)personen. 
De vergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van dit besluit en de bijbehorende 
documenten op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden ge-
toond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een ecologisch logboek bij gehouden te wor-
den. Uit dit logboek moet aantoonbaar blijken wanneer en op welke wijze de bovengenoemde 
voorschriften zijn uitgevoerd. Dit logboek moet op het verzoek van de toezichthouder of de hand-
haver worden getoond. 

7. De vergunninghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen be-
kend is, deze datum schriftelijk, telefonisch of per e-mail, uiterlijk een week voorafgaand aan de 
werkzaamheden, door te geven aan Provincie Groningen.  

 
Specifieke voorschriften 
8. De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd, verspreid over meerdere jaren.  
9. Alle mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundi-

ge1 op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 
10. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoenactivi-

teiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend om verstoring in de meest kwetsbare 
perioden te voorkomen. De kwetsbare periode (broedseizoen) van huismus loopt globaal van 1 
april tot en met 15 augustus. Van gierzwaluw loopt deze globaal van eind april tot en met 15 
augustus. De gewone dwergvleermuis maakt gebruik van de zomerverblijfplaatsen van globaal 
april tot en met oktober. Bij voorkeur wordt gewerkt op plekken met zomerverblijfplaatsen tijdens 
de periode november tot en met maart. De genoemden perioden kunnen zowel eerder als later 
beginnen en/of eindigen, afhankelijk van de locale klimatologische omstandigheden en van de 
meteorologische omstandigheden voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden. De 
geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald 
door een deskundige op het gebied van de betreffende soort.  

11. De hier genoemde voorschriften dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit 
ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en dient onder betrokken werkne-
mers, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, bekend te zijn. Werkzaamhe-
den dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd. 

12. Alle maatregelen dienen als volgt te worden uitgevoerd zoals ook beschreven is in hoofdstuk 7 

van het bij de aanvraag gevoegde activiteitenplan: 

 

                                                      
1 Provincie Groningen verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren 
en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat 
de deskundige: 

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of  
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van 

die soorten; en/of 
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; 

en/of  
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande 

organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch 
Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting 
Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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Huismus en gierzwaluw 
13. In de directe omgeving van het plangebied dienen 22 huismusnestkasten en 40 

gierzwaluwnestkastenopgehangen te zijn, zoals weergegeven in figuur 6 van het 
activiteitenplan. 

14. Voordat de sloop plaatsvindt, dient de opgaande vegetatie in de tuinen verwijderd te worden. 
Deze activiteit dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van vogels. Een veilige periode 
hiervoor is september tot en met februari. 

15. Na een wachttijd van minimaal 2 dagen na het rooien van de beplanting dienen alle gebouwen 
ongeschikt gemaakt te worden voor de huismus en/of gierzwaluw. Het ongeschikt maken van 
de gebouwen tegen gierzwaluwen is alleen noodzakelijk indien gewerkt wordt tijdens de 
periode dat betreffende soort aanwezig kan zijn in de te slopen gebouwen. Ongeschikt maken 
van de gebouwen dient te gebeuren ruim voor aanvang van het broedseizoen van huismus 
en/of gierzwaluw.  

16. Ruim voordat de sloopwerkzaamheden van start gaan, dienen Lefier en/of de uitvoerder en 
een deskundig ecoloog van Buro Bakker alle woningblokken na te lopen om precies te 
bepalen waar welke maatregelen nodig en effectief zullen zijn. Op aanwijzing van de ecoloog 
dienen:  

• de dakgoten verwijderd en de onderzijde van het dak ontoegankelijk gemaakt te worden 
door gaten en spleten dicht te purren;  

• ook overige gaten, kieren en spleten die zich rond het dak bevinden, dichtgemaakt te 
worden; afhankelijk van het type gat of kier kan dit met purschuim, met steen of met hard 
plastic dat de opening hermetisch afsluit; 

• de ruimte tussen de gevelpannen en de gevel ontoegankelijk gemaakt te worden; dit kan 
bijvoorbeeld worden gedaan door de ruimtes dicht te purren, of met een afdekzeil van 
stevig plastic dat goed wordt vastgezet aan de gevel en aan het dak. 

17. Bij het ongeschikt maken van de gebouwen dient rekening gehouden te worden met de 
weersomstandigheden. Bij koude perioden, waarbij ’s nachts sprake is van matige vorst, 
moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot het weer warmer is geworden. 

18. Pas nadat is vastgesteld dat de betreffende verblijfplaats van huismus en/of gierzwaluw 
verlaten is en de begeleidende ecoloog het gebied heeft vrijgegeven, mag gestart worden met 
de werkzaamheden. 

19. Permanente huismusvoorzieningen; in fase 2 dient 20 m vogelvide ingebouwd te worden die 
beschikbaar is voor de 2 huismussenpaartjes die binnen het plangebied van fase 3 broeden. 
In fase 3 dient per woning 5 m vogelvide te worden ingebouwd; deze broedgelegenheid dient 
vervolgens beschikbaar te zijn voor huismussen die in de te slopen woningen in fase 4 
broedden. Ook in fase 4 en 5 dient 5 m vogelvide per woning te worden ingebouwd. In totaal 
dient 920 meter vogelvide te worden ingebouwd, welke 1840 potentiële broedplaatsen voor 
huismussen biedt.  

20. Permanente gierzwaluwvoorzieningen; in fase 2 dienen 65 inbouwstenen ingebouwd te 
worden voor gierzwaluwen, die beschikbaar zijn voor de 7 paartjes die binnen het plangebied 
van fase 3 broeden. In fase 3 dienen nog eens 70 inbouwstenen ingebouwd te worden, deze 
broedgelegenheid dient vervolgens beschikbaar voor gierzwaluwen te zijn die in de te slopen 
woningen in fase 4 broedden. In fase 4 en 5 dienen nog eens 65 inbouwstenen te worden 
ingebouwd. Totaal dienen 200 inbouwstenen te worden ingebouwd.  

21. In het openbaar groen dient rekening gehouden te worden met de huismus door voldoende 
schuilmogelijkheden te bieden. In figuur 8 van het activiteitenplan is het groenplan voor fase 3 
weergegeven. Dit groenplan fungeert ook als blauwdruk voor fase 4 en 5. De inrichting van 
fase 4 en 5 wordt afgestemd met Buro Bakker, zodat is geborgd dat ook in die fasen 
voldoende schuilmogelijkheden aanwezig zullen zijn voor huismussen. Langs de particuliere 
woningen dienen hagen van maximaal 1,8 m hoog geplant te worden. Daarnaast dient ook 
langs het fietspad ten zuiden van fase 3 en 2 een haag aangeplant te worden. Naast de hagen 
dienen langs de woningblokken bomen geplant te worden van verschillende hoogtes.  

 
Gewone dwergvleermuis 
22. Tijdelijke vleermuisvoorzieningen: er zijn in maart en mei 2017 28 wandschaaltjes (Waveka) 

voor gewone dwergvleermuis in de directe omgeving van het plangebied opgehangen, zoals 
weergegeven in figuur 6 van het activiteitenplan. 

23. Voorafgaand aan de sloop worden de woningen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen, zodat 
wordt voorkomen dat vleermuizen worden gedood tijdens de werkzaamheden. Dit is alleen 
noodzakelijk indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode april tot en met 
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oktober. Het ongeschikt maken vindt tenminste 3 dagen voorafgaand aan de sloop van het 
betreffende gebouw plaats.  

24. Ruim voordat de sloop van start gaat, dienen Lefier en/of de uitvoerder en een deskundig 
ecoloog van Buro Bakker alle woningblokken na te lopen om precies te bepalen waar welke 
maatregelen nodig en effectief zullen zijn. Op aanwijzing van de ecoloog dienen:  

• gaten, kieren en spleten dichtgemaakt te worden die zich in de gevels bevinden; afhanke-
lijk van het type gat of kier kan dit met purschuim, met steen of met hard plastic dat de 
opening hermetisch afsluit; het is belangrijk om de woningen vooraf gronding te inspecte-
ren en gaten en kieren duidelijk in kaart te brengen, zodat alle mogelijke verblijfplaatsen 
ongeschikt worden gemaakt; 

• de ruimte tussen de gevelpannen en de gevel ontoegankelijk te maken; dit kan bijvoor-
beeld worden gedaan door de ruimtes dicht te purren, of met een afdekzeil van stevig 
plastic dat goed wordt vastgezet aan de gevel en aan het dak; 

• bovenstaande twee maatregelen kunnen alleen plaats vinden tijdens de winterperiode of 
nadat is vastgesteld dat geen vleermuizen in de betreffende gebouwen aanwezig zijn;  

• gaten boren in de gevels zodat er tocht ontstaat in de spouwmuren; dit dient te gebeuren 

over de volledige hoogte van de muur of verdieping; verwijderen van de hoeken van een 
gebouw, waardoor er in de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan 
doordringen; het in een muur creëren van openingen van bijvoorbeeld 30 x 30 of 50 x 50 
centimeter als middel om een gebouw ongeschikt te maken voor aanwezige vleermuizen 
is vaak onvoldoende omdat hierdoor vaak geen tocht door de spouw ontstaat. 

25. Indien het ongeschikt maken van de gebouwen plaats vindt in een periode waarin de gewone 
dwergvleermuis aanwezig kan zijn, in de periode april tot en met oktober, worden de 
maatregelen alleen uitgevoerd tijdens gunstige weersomstandigheden. Dit dient beoordelend 
te worden door de begeleidende ecoloog. 

26. Pas nadat is vastgesteld dat de betreffende verblijfplaats van gewone dwergvleermuis 
verlaten is en de begeleidende ecoloog het gebied heeft vrijgegeven, kan gestart worden met 
de sloop van de gebouwen. Nacontrole vindt plaats middels een ochtendbezoek tijdens 
geschikte weersomstandigheden. 

27. Permanente vleermuisvoorzieningen: in fase 2 dienen 14 inbouwstenen ingebouwd te worden 
voor de gewone dwergvleermuis, die beschikbaar is voor de gewone dwergvleermuis die 
binnen het plangebied van fase 3 verblijft. In fase 3 dienen nog eens 14 inbouwstenen te 
worden ingebouwd, deze potentiële verblijfplaatsen zijn vervolgens beschikbaar voor gewone 
dwergvleermuizen die in de te slopen woningen in fase 4 verblijven. In fase 4 en 5 dienen nog 
eens 42 inbouwstenen ingebouwd te worden. In totaal gaat het om 70 inbouwstenen.  

 
Overige voorschriften 
28. Indien blijkt dat de in dit besluit gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop 

de vergunning betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van 
deze termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 

29. Aanspreekpunt in het kader van dit besluit en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Loket, 
loketvergunningen@provinciegroningen.nl. U kunt ook contact opnemen met Afdeling Landelijk 
Gebied en Water van de Provincie Groningen, Postbus 610, 9700AP, Groningen. 
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Overwegingen bij Besluit 
 
1.1 Aanvraaggegevens 
Dossiernummer: K7786 
Ontvangstdatum aanvraag: 8 januari 2018 

 
Onderwerp: Verzoek om ontheffing in het kader van soortbescherming 
Activiteit: Sloop en nieuwbouw van huurwoningen  
Motivatie: Gorecht-West is een aandachtswijk binnen de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. De wijk scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk 
welzijn maatgevend zijn: sociaal, economisch en fysiek. De woningen 
zijn slecht geïsoleerd en in slechte bouwkundige staat. Ook de woonom-
geving heeft een lage kwaliteit. Er zijn parkeerproblemen doordat er te 
weinig parkeerplaatsen zijn. Een groot aantal woningen is helemaal niet 
per auto bereikbaar. Daarnaast is er weinig groen aanwezig. Er is 
sprake van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy en 
een opgesloten en onveilig gevoel bij bewoners. Zonder een fysieke 
herstructurering van de woningen en de woonomgeving zal de wijk 
mogelijk verder afglijden.  

Activiteitenplan:  "Activiteitenplan Soortenbescherming Gorecht-West Hoogezand", Buro 
Bakker, p16326, 21 december 2017 

Plangebied: In de wijk Gorecht-West in Hoogezand, zoals begrensd in figuur 2 en 
tabel 1 van het activiteitenplan 

GPS-coördinaten: 53.15256, 6.74998 / 246.281, 574.878 
 
Een aanvraag in het kader van gebiedsbescherming wordt door u niet nodig geacht en zal hier 
derhalve verder buiten beschouwing gelaten worden. Wij delen dit oordeel. 
  
Verkennend veldonderzoek op:  28 januari 2016 
Nader onderzoek uitgevoerd op: 
 
 
 
Nader onderzoek uitgevoerd door: 

Huismus: 12 april en 11 mei 2016 
Gierzwaluw: 13 juni, 23 juni en 10 juli 2016 
Gewone dwergvleermuis: meerdere bezoeken tussen 
april en september 2016 
Buro Bakker 
 

Vastgestelde beschermde soorten: • Huismus (Passer domesticus) 

• Gierzwaluw (Apus apus) 

• Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)  
 

Vergunningperiode:  Vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 31 
december 2023 
 

Geplande werkzaamheden: 
 
 
 
 
 
Planning van de werkzaamheden: 

• Sloop woningen en verwijderen bestaand groen. 

• Afvoer van bij sloop vrijgekomen materiaal. 

• Aanvoer van bouwmateriaal en –materieel. 

• Nieuwbouw woningen. 

• Inrichting openbaar groen. 
 
Fase 3 Sloop: vanaf februari 2018 

Nieuwbouw: 2018-2019 
Woningen opgeleverd: 2019 

Fase 4 Sloop: 2019 
Nieuwbouw: 2019-2021 
Woningen opgeleverd: 2021 

Fase 5 Sloop: 2021 
Nieuwbouw: 2021-2023 
Woningen opgeleverd: 2023 

 
  



 

8/15 
 

Negatieve effecten als gevolg van de ingreep zonder mitigerende maatregelen leidt tot overtreding 
van: 
 

artikel 3.1 voor vogelsoorten van artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn met betrekking tot 

• lid 2, het opzettelijk vernielen, beschadigen of 
wegnemen van nesten, rustplaatsen of eie-
ren; 

• lid 4, het opzettelijk storen van individuen 
waarbij sprake is van wezenlijk negatieve in-
vloed op de instandhouding van de soort. 

Huismus (Passer domesticus) 
Gierzwaluw (Apus apus) 

artikel 3.5 van soorten genoemd in bijlage IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn tot 

• lid 1, het opzettelijk doden in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied; 

• lid 2, het opzettelijk verstoren;  

• lid 4, het beschadigen of vernielen van voort-
plantingsplaatsen of rustplaatsen. 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

 
1.2 Ecologische afweging met betrekking tot beschermde soorten 
Soortgroep vogels 
Onderzoeksmethode 
Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog, deskundig op het gebied van huismus en gierzwaluw, 
tijdens meerdere dagen in een geschikte periode en bij geschikte weeromstandigheden. Er is geen 
standaardprotocol aanwezig voor de inventarisatie naar de huismus en de gierzwaluw, wel is gebruik 
gemaakt van de Soortenstandaard huismus 2014 en de Soortenstandaard gierzwaluw 2014 van het 
Ministerie van EZ. De veldcontroles vonden plaats op 12 april en 11 mei 2016 (huismus) en 13 juni, 23 
juni en 10 juli 2016 (gierzwaluw). Tijdens de veldbezoeken naar huismus zijn de woningen 
geobserveerd en is gelet op de aanwezigheid van broedende huismussen in en nabij de woningen. 
Hierbij is gelet op territoriaal roepende en in- en uitvliegende huismussen. Tijdens de veldbezoeken 
naar gierzwaluw is gelet op langsgierende en in- en uitvliegende gierzwaluwen. De beschreven 
inventarisatie is voldoende om de aanwezigheid en functies binnen het plangebied van huismus en 
gierzwaluw vast te stellen. 
 
Onderzoeksresultaten en functies in het plangebied voor de beschermde soort 
Aanwezigheid van huismus en gierzwaluw zijn tijdens het onderzoek vastgesteld. Het is met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemelijk dat betreffende soorten tijdens de geplande 
werkzaamheden in de uitvoeringsperiode in het plangebied aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zijn 
11 verblijfplaatsen van huismus en 27 verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied aangetroffen;  
 

 Huismus  Gierzwaluw 

Fase 3  
2 verblijfplaatsen: 
Piersonpad 24 en 38 

7 verblijfplaatsen: 
Nolenstraat 21, 23, 80, 83 en 93 
Piersonpad 22 en 24 

Fase 4 
2 verblijfplaatsen: 
Goeman Borgesiusstraat 2 en 16 

12 verblijfplaatsen: 
Goeman Borgesiusstraat 8, 9, 18, 
46, 48, 49, 53, 58, 76, 100 en106 
Van Houtenlaan 28 

Fase 5 
7 verblijfplaatsen: 
Groen van Prinsterenlaan 25, 68, 69, 
79, 87, 89, 90 

8 verblijfplaatsen: 
Groen van Prinsterenlaan 17, 25, 43, 
48, 75, 87 en 92 
Fruinpad 12 

 
Daarnaast zijn voor huismus aan verblijfplaatsen gerelateerde onderdelen in het plangebied 
vastgesteld, te weten schuilplaatsen in groenblijvende struiken, foerageergebied in tuinen en 
openbaar groen en stofbaden.  
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Het plangebied fungeert niet als essentieel foerageergebied voor de gierzwaluwen. Gierzwaluwen 
hebben een groot bereik en foerageren daar waar de meeste insecten te halen zijn. Dat kan ook op 
grote afstand van het plangebied. 
 
Ook buiten het plangebied zijn voor beide soorten veel verblijfmogelijkheden aanwezig.  
 
Negatieve effecten 
De in de aanvraag omschreven ingreep heeft negatieve effecten op de essentiële functies voor 
huismus en gierzwaluw binnen het plangebied of negatieve effecten op individuen van deze soorten. 

De werkzaamheden hebben voor gierzwaluw enkel effect op de aangetroffen verblijfplaatsen binnen 
het directe plangebied (wegnemen van nesten). Voor huismus hebben de werkzaamheden effect op 
de aangetroffen verblijfplaatsen (wegnemen van nesten) én op het essentiële leefgebied als 
foerageergebied en wintergroene struiken. Door de voorgestelde manier van werken, zullen geen 
huismussen of gierzwaluwen gedood worden. Opzettelijk doden is voor beide soorten dan ook niet 
aan de orde. 
 
Mitigerende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te minimaliseren 
Met de door u voorgestelde werkwijze, planning en inrichting en de op bladzijde 28 tot en met 36 van 
het activiteitenplan voorgestelde maatregelen worden deze effecten zo veel mogelijk beperkt. Deze en 
andere maatregelen zijn nader uitgewerkt in de Voorschriften. Middels de voorgestelde manier van 
werken, wordt de negatieve effecten voorkomen of tot een minimum beperkt. 
 
Gunstige staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding van de huismus is beoordeeld als matig ongunstig op de 
aspecten populatie en verspreiding. Het leefgebied en het toekomstperspectief voor deze soort is wel 
als gunstig beoordeeld. De laatste tien jaren vertoont de populatie een significante toename van <5% 
per jaar. De populatie van de soort klimt dus langzaam uit een dal en het toekomstperspectief is 
gunstig. In het plangebied komen huismussen in een lage dichtheid voor. Het lijkt erop dat de 
huismussen niet alle mogelijkheden ten volle benutten. De omvang van de populatie in het plangebied 
is dermate beperkt dat deze zonder aanvoer van buitenaf op de lange termijn niet duurzaam is. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn vergelijkbare voor huismussen geschikte woningen 
aanwezig. Dit betekent dat er wel uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de populatie. 
 
De landelijke staat van instandhouding van de gierzwaluw is beoordeeld als gunstig, maar de trend 
van de populatie is onbekend. De gierzwaluwen die broeden binnen het plangebied maken onderdeel 
uit van een grotere lokale populatie binnen de wijk Gorecht-West. Er werden tijdens het onderzoek 11 
nestplaatsen waargenomen direct buiten het plangebied. Binnen het plangebied zijn de plekken met 
potenties voor broedgelegenheid grotendeels ook daadwerkelijk in gebruik bij de gierzwaluwen. 
Slechts op een paar potentieel geschikte plekken zijn gierzwaluwen niet aangetroffen. Het is niet 
duidelijk of dat ook geldt voor de rest van de wijk. Er wordt verwacht dat er buiten het plangebied nog 
niet bezette alternatieve broedlocaties aanwezig zijn. De lokale staat van instandhouding wordt op 
basis van deze informatie als gunstig beoordeeld. 
 
Door de uitvoering van de eerder genoemde maatregelen en de beschikbare (permanente) 
alternatieven, inclusief de ecologische plus (zie belangenafweging), is zeker dat dit project niet zal 
leiden tot negatieve effecten op de lokale populatie of de staat van instandhouding van zowel de 
huismus als de gierzwaluw. Een mogelijk tijdelijke dip in de populatie heeft geen gevolgen op de 
instandhouding van de soort op langere termijn. Hierdoor is gegarandeerd dat de huidige populatie in 
stand kan blijven en naar verwachting gezien de ecologische plus kan toenemen in de toekomst. Het 
plangebied is goed vanuit de directe omgeving opnieuw te bereiken. De gunstige staat van 
instandhouding van beide soorten is niet in het geding. 
 
Eindoordeel ecologische afweging vogels 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is gezien bovenstaande aannemelijk gemaakt dat de 
gunstige staat van instandhouding van huismus en gierzwaluw gewaarborgd blijft. 
 
Soortgroep vleermuizen 
Onderzoeksmethode 
Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog, deskundig op het gebied van gewone dwergvleermuis, 
volgens het toen geldende Vleermuisprotocol 2013. Om de aanwezigheid van vleermuizen in het 
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onderzoeksgebied te bepalen is gebruik gemaakt van een time-expansion batdetector type Pettersson 
D240x, om later eventueel te kunnen analyseren. De veldcontroles vonden plaats tijdens meerdere 
veldbezoeken tussen april en september 2016, bij geschikte weersomstandigheden. In tabellen 3 en 4 
van het activiteitenplan is de onderzoeksmethode van het vleermuisonderzoek uitgewerkt. 
 
Het onderzoek had betrekking op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen in de woningen. De 
onderzoekrondes vonden plaats in de avond vanaf zonsondergang of in de ochtend vóór 
zonsopkomst bij het in- en uitvliegen van de vleermuizen. De bezoeken zijn op de volgende tijdstippen 
uitgevoerd: 

• Avondbezoeken kraamtijd: vanaf zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang; 

• Ochtendbezoeken kraam- en paartijd: vanaf 2 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomt; 

• Avondbezoeken paartijd: vanaf 1 uur na zonsondergang tot 3 uur na zonondergang. 
 
De beschreven inventarisatie is voldoende om de aanwezigheid en functies binnen het plangebied 
van de gewone dwergvleermuis vast te stellen. 
 
Onderzoeksresultaten en functies in het plangebied voor de beschermde soort 
Aanwezigheid van gewone dwergvleermuis is tijdens het onderzoek vastgesteld. Het is met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemelijk dat betreffende soorten tijdens de geplande 
werkzaamheden in de uitvoeringsperiode in het plangebied aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zijn 
zeven verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis in het plangebied aangetroffen; 
 

Adres (fase) 
Type 
verblijfplaats 

Datum  Aantal dieren  

Nolenstraat 31 (3) Zomerverblijfplaats 10-7-2017 1  

Goeman Borgesiusstraat 7 (4) Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

Goeman Borgesiusstraat 17 (4) Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

Goeman Borgesiusstraat 40 (4) Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

Goeman Borgesiusstraat 26/28 (4) Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

Groen van Prinsterenlaan 18 (5) Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

Groen van Prinsterenlaan 81 (5) Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

 
In het plangebied zelf kunnen winterverblijven op basis van bezoeken in het voorjaar en het najaar 
worden uitgesloten. Er werden toen geen verblijfplaatsen vastgesteld. De aangetroffen vleermuizen 
overwinteren elders. Binnen het plangebied lijken de gewone dwergvleermuizen niet alle potenties 
voor verblijfplaatsen te hebben benut. Ook buiten het plangebied werden verblijfplaatsen vastgesteld, 
ook van de ruige dwergvleermuis. Dit wijst erop dat er een uitgebreid netwerk van verblijfplaatsen in 
de omgeving aanwezig is. 
 
In het plangebied zijn essentiële aan verblijfplaatsen gerelateerde foerageergebieden of 
migratieroutes niet vastgesteld van de gewone dwergvleermuis. De tuinen en het beperkt aanwezige 
openbaar groen zijn geschikt als marginaal foerageergebied. Essentieel foerageergebied is niet 
aanwezig en gaat dus niet verloren als gevolg van het plan. Er zijn geen lijnvormige elementen 
aanwezig die kunnen dienen als belangrijke vliegroute. De aanwezigheid van essentiële vliegroutes 
kan derhalve worden uitgesloten. Het plan leidt daarom ook niet tot aantasting van essentiële 
vliegroutes. 
 
Negatieve effecten 
De in de aanvraag omschreven ingreep heeft negatieve effecten op de essentiële functies binnen het 
plangebied voor de gewone dwergvleermuis of negatieve effecten op individuen van deze soort. De 
werkzaamheden hebben enkel effect op de aangetroffen zeven zomerverblijfplaatsen binnen het 
directe plangebied. De sloopwerkzaamheden leiden tot verlies van alle verblijfplaatsen binnen het 
plangebied. Essentiële foerageergebieden of vliegroutes zijn niet in het plangebied aanwezig. Door de 
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zorgvuldige manier van werken is van opzettelijk doden geen sprake. Overtreding van de 
verbodsbepaling van artikel 3.5 lid 1 is daarom niet aan de orde.  
 
Mitigerende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te minimaliseren 
Met de door u voorgestelde werkwijze, planning en inrichting en de op bladzijde 28 tot en met 36 van 
het activiteitenplan voorgestelde maatregelen worden deze effecten zo veel mogelijk beperkt. Deze en 
andere maatregelen zijn nader uitgewerkt in de Voorschriften.  
 
Gewerkt dient te worden buiten de kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis. In deze situatie 
betekent de kwetsbare periode dat gewerkt wordt buiten de periode dat individuen aanwezig zijn, als 
de zomerverblijfplaatsen niet bezet zijn. Het is echter vrij lastig om te werken buiten deze periode 
doordat de zomerverblijfplaatsen vrij lang bezet kunnen worden, van april tot en met oktober. Bij 
voorkeur wordt gewerkt op plekken met zomerverblijfplaatsen tijdens de periode november tot en met 
maart. 
 
Middels de voorgestelde manier van werken, wordt de negatieve effecten voorkomen of tot een 
minimum beperkt. 
 
Gunstige staat van instandhouding 
De gewone dwergvleermuis is in ons land zeer algemeen en niet bedreigd. De staat van instand-
houding is gunstig. De gewone dwergvleermuizen die verblijven in de te slopen woningen maken 
onderdeel uit van een grotere lokale populatie. Er is in de wijk een netwerk van verblijfplaatsen 
aanwezig. In de omgeving van het plangebied zijn voldoende alternatieven tijdens de zomerperiode 
om naar uit te wijken. Op basis van deze informatie wordt de lokale staat van instandhouding van de 
gewone dwergvleermuis als gunstig ingeschat. 
 
Door de uitvoering van de eerder genoemde maatregelen en de beschikbare (permanente) 
alternatieven, inclusief de ecologische plus (zie belangenafweging), is zeker dat dit project niet zal 
leiden tot negatieve effecten op de lokale populatie of de staat van instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis. Een mogelijk tijdelijke dip in de populatie heeft geen gevolgen op de instandhouding 
van de soort op langere termijn. Hierdoor is gegarandeerd dat de huidige populatie in stand kan 
blijven en naar verwachting gezien de ecologische plus kan toenemen in de toekomst. Het plangebied 
is goed vanuit de directe omgeving (opnieuw) te bereiken. De gunstige staat van instandhouding van 
de gewone dwergvleermuis is niet in het geding. 
 
Eindoordeel ecologische afweging gewone dwergvleermuis 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is gezien bovenstaande aannemelijk gemaakt dat de 
gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis gewaarborgd blijft. 
 
1.3 Alternatievenafweging 
Nul-alternatief 
Het nul-alternatief is het niet slopen van de rode bakstenenwoningen. Dit is geen realistisch 
alternatief. De wijk Gorecht-West scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend 
zijn: sociaal, economisch en fysiek. De wijk heeft een hoge bebouwingsdichtheid van 30 woningen per 
ha. In de huurwoningen wonen voornamelijk laagopgeleiden. De problemen doen zich met name voor 
in de rode bakstenen buurt. Deze woningen zijn slecht geïsoleerd en in slechte bouwkundige staat. 
Ook de woonomgeving heeft een lage kwaliteit. Er zijn parkeerproblemen doordat er te weinig 
parkeerplaatsen zijn. Een groot aantal woningen is helemaal niet per auto bereikbaar. Daarnaast is er 
weinig groen aanwezig. Er is sprake van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy en 
een opgesloten en onveilig gevoel bij bewoners. Er is ook sprake van verslavingsproblematiek. Zonder 
maatregelen zal de wijk verder afglijden. Er is een grootschalige herstructurering nodig, om te kwaliteit 
van de woningen en de leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woongenot, de 
veiligheid en de sociale cohesie van de wijk toenemen. Zonder maatregelen dreigt verpaupering en 
leegstand, wat uiteindelijk een duurzame instandhouding van de nesten en verblijfplaatsen ook niet 
ten goede komt. 
 
Alternatieve oplossingen 
Om de problemen van de wijk echt aan te kunnen pakken is een grondige herstructurering van de 
rode bakstenenbuurt nodig. Het renoveren van de rode bakstenen woningen is daarom geen optie. Dit 
biedt namelijk geen oplossing voor de sociale, fysieke en economische problematiek van de wijk. Er is 
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een kwaliteitsimpuls nodig voor de woningen en de leefomgeving, waardoor de leefbaarheid, 
veiligheid en sociale cohesie van deze buurt en de wijk als geheel verbeteren. Dit kan alleen als de 
rode bakstenen woningen worden gesloopt en deze buurt opnieuw wordt ingericht. 
 
Alternatieve locaties 
Het plan is locatie gebonden. Alternatieve locaties zijn niet beschikbaar. 
 
Alternatieve uitvoering van plan 
De sloop van de rode bakstenenbuurt wordt zodanig uitgevoerd dat maximaal wordt rekening 
gehouden met de beschermde soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. De sloop wordt 
gefaseerd uitgevoerd, verspreid over enkele jaren. De sloop wordt daarnaast zo mogelijk uitgevoerd 
buiten de kwetsbare perioden van huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Voorafgaande 
aan de sloop worden de woningen ongeschikt gemaakt voor deze soorten, waardoor wordt 
voorkomen dat individuen tijdens de sloop worden gedood. Er worden tijdig meer dan voldoende 
alternatieven geboden, zowel in de vorm van tijdelijke als permanente voorzieningen. Hierdoor wordt 
voor de drie soorten een ‘ecologische plus’ gerealiseerd. Dankzij de gefaseerde sloop hebben de 
huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen voldoende tijd om de alternatieven te ontdekken. Doordat 
al maximaal rekening wordt gehouden met de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis zijn er 
geen alternatieve, gunstigere uitvoeringen van het plan denkbaar. 
 
De alternatievenafweging is hiermee afdoende onderbouwd.  
 
1.4 Belangenafweging 
De ontheffing is aangevraagd voor huismus en gierzwaluw op basis van de belangen: 

• volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• ter bescherming van flora of fauna. 
 
Voor de gewone dwergvleermuis op basis van; 

• volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

• ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de na-
tuurlijke habitats. 

 
Volksgezondheid of openbare veiligheid 
In te slopen woningen is sprake van tocht-, vocht- en schimmelproblemen. Vochtige woningen zijn niet 
comfortabel en kunnen leiden tot gezondheidsklachten, of bestaande gezondheidsklachten 
verergeren. Mensen die in een vochtig of schimmelig huis wonen hebben vaker luchtwegklachten dan 
mensen die in een droog huis wonen. Wonen in een vochtig huis kan leiden tot het ontstaan van 
astma of verergering daarvan. In vochtige huizen komen meer schimmels en/of huisstofmijten voor. 
Schimmels en huisstofmijten kunnen allergieën veroorzaken. Een vochtige, schimmelige woning kan 
muf gaan ruiken en zo geurhinder veroorzaken. In het noorden van Nederland worden vocht en 
schimmel het vaakst aangegeven als oorzaak van gezondheidsklachten door het binnenmilieu (zie 
figuur 10 van het activiteitenplan). In diverse onderzoeken is een relatie aangetoond tussen het wonen 
in een vochtig huis en het risico op astma of allergie. Het is nog onvoldoende duidelijk of vocht vooral 
een indirecte maat is voor blootstelling aan mijt- of schimmelproducten of dat er ook andere factoren in 
de binnenlucht verantwoordelijk zijn (Gezondheidsraad, 2007). Astma komt voor bij 7-10% van de 
kinderen. In de leeftijd van 6 jaar tot de leeftijd van 14 jaar rapporteert circa 7% van de kinderen 
astma; bij jongere kinderen is de prevalentie hoger. Bij volwassen ligt het percentage van mensen met 
astmatische klachten op 11%. Het aantal mensen met astmaklachten neemt toe (zie figuur 11 van het 
activiteitenplan). Een deel van de stijging is mogelijk te verklaren door veranderingen in het 
bewustzijn, de herkenning en de diagnostiek van astma. Daarnaast is een deel van de stijging 
waarschijnlijk te verklaren door epidemiologische ontwikkelingen, zoals verandering in leefstijl en 
leefomgeving en de manier van registreren. Deze gegevens tonen aan dat een groeiend aantal 
mensen last heeft van astmatische klachten. Het is een serieus probleem. Dat maakt ook de 
noodzaak om een slecht binnenmilieu in huizen aan te pakken, groter. 
 
Openbare veiligheid 
De wijk Gorecht-West is een aandachtswijk binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De wijk 
scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend zijn: sociaal, economisch en fysiek. 
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Met de gemeente en de corporaties zijn de bewoners van Gorecht-West ervan overtuigd dat de 
achteruitgang van de wijk moet worden aangepakt. Sloop en nieuwbouw van woningen is daarin een 
belangrijke stap. De wijk Gorecht-West heeft een hoge bebouwingsdichtheid van 30 woningen per ha. 
Een groot gedeelte van de wijk vormt de ‘rode bakstenen’ buurt. Deze buurt bestaat uit rode 
bakstenen rijtjeswoningen die zijn gebouwd in de periode 1966-1975. De woningen staan dicht op 
elkaar en grenzen aan de achterzijde direct aan de voorzijde van een ander woonblok. Er is sprake 
van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy en een opgesloten en onveilig gevoel bij 
bewoners. Er is ook sprake van verslavingsproblematiek. Zonder maatregelen zal de wijk verder 
afglijden. Er is een grootschalige herstructurering nodig, om te kwaliteit van de woningen en de 
leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid en de sociale 
cohesie van de wijk toenemen. Zonder maatregelen dreigt verpaupering en leegstand. Op de plek van 
de gesloopte woningen wordt nieuwbouw gepleegd in zogenaamde woonvelden. Met de nieuwe 
inrichting worden tevens brede stroken openbare ruimte tussen deze woonvelden gerealiseerd en 
komen er nieuwe singels voor waterberging. Het doel van deze herstructurering is om te kwaliteit van 
de woningen en de leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid 
en de sociale cohesie van de wijk toenemen. 
 
Dwingende reden met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten 
Alle woningcorporaties dienen in 2020 hun woningen gemiddeld in label B te hebben. De 
nieuwbouwwoningen in Gorecht-West zullen hun bijdrage leveren aan deze doelstelling. De te slopen 
woningen in fase 3 hebben energielabel D en de nieuwbouwwoningen energielabel A. Het zijn 
zogenaamde Nul op de meter woningen. De woningen in fase 1 hebben een energie index van 0.6 en 
van fase 2 0.4 + zonnepanelen. Ook de nieuwbouwwoningen in fase 4 en 5 zullen een vergelijkbare 
energieprestatie hebben. Deze afspraken zijn op landelijk niveau vastgesteld in het Energieconvenant 
dat in 2012 is gepresenteerd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Hierin is vastgelegd dat de 
woningbouwsector aanzienlijk moet bezuinigen op het gebouwgebonden energieverbruik. Het 
uitgangspunt van het Energieconvenant is dat in 2020 alle woningen een gemiddelde Energie Index 
van 1.25 hebben (gemiddeld energielabel B) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2012). Punt 6 van het Energieconvenant geeft aan dat “alle partijen het belang van 
energiebesparing zien, vanwege het klimaat, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de stijging 
van de energieprijzen in relatie tot de woonlastenontwikkeling” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2012). Daarmee is het thema milieu een belangrijk onderdeel van het 
Energieconvenant. Bij het opwekken van energie wordt veel gebruik gemaakt van fossiele 
brandstoffen. Bij het verbranden van deze fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij. Dit heeft 
negatieve gevolgen voor het klimaat, het milieu en flora en fauna. Door de isolerende maatregelen 
kan zuiniger worden gestookt, wat leidt tot minder verbruik van fossiele brandstoffen, waardoor de 
uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Lefier draagt daarom met dit project direct bij aan bescherming 
van het milieu en flora en fauna. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van 
Parijs. Het Parijs-akkoord betekent voor Nederland een beperking van de uitstoot van broeikasgassen 
met 80% of meer in 2050. Uitvoering daarvan vraagt om zodanig ingrijpende veranderingen, dat de 
voorbereiding en invoering daarvan zo snel mogelijk moeten worden opgepakt wil dit doel nog 
haalbaar zijn. Het behalen van deze doelstelling vergt een grote inzet van overheid, private partijen en 
burgers. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig. De nieuwbouw van de energiezuinige woningen in 
Gorecht-West is hier uiteraard slechts een heel klein onderdeel van. Maar dit is op zijn beurt weer 
onderdeel van het verbeteren van de energieprestaties van alle sociale huurwoningen in heel 
Groningen, en ook in de rest van Nederland op basis van het Energieconvenant. 
 
Bescherming flora en fauna 
In alle fasen worden voorzieningen ingebouwd voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. 
Hierbij wordt een veelvoud van het aantal nesten en verblijfplaatsen gerealiseerd dat bij de sloop 
verloren gaat. Voor alle soorten wordt een ecologische plus gerealiseerd. In het kennisdocument 
huismus is aangegeven dat per broedplek die verloren gaat, minimaal 2 nieuwe broedplekken moeten 
worden gerealiseerd. Dat zou in dit geval betekenen dat minimaal 22 nieuwe nestplaatsen moeten 
worden gerealiseerd. Voor dit project wordt een ecologische plus van 1818 broedplaatsen voor 
huismus gerealiseerd. Voor gierzwaluw dient per broedplek die verloren gaat minimaal 5 alternatieven 
te worden geboden. Dit betekent voor dit project, bij verlies van 27 nestplaatsen, het aanbieden van 
135 alternatieven. De ecologische plus bestaat voor dit project uit het aanbieden van 65 extra 
potentiële broedplaatsen voor gierzwaluw. Volgens de richtlijn uit de toen geldende soortenstandaard 
gewone dwergvleermuis diende per verblijfplaats die verloren ging minimaal 4 alternatieven te worden 
geboden. Dit betekent voor dit project, bij verlies van 7 zomerverblijfplaatsen, het aanbieden van 28 
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alternatieven. De ecologische plus bestaat voor dit project uit het aanbieden van 42 extra potentiële 
verblijfplaatsen. Omdat de inbouwstenen deels geschakeld en op verschillende oriëntaties worden 
ingebouwd, zijn ze ook geschikt om te functioneren als kraamverblijfplaats en paarverblijfplaats. Ook 
qua functionaliteit wordt dus een ecologische plus gerealiseerd. 
Dankzij deze maatregelen draagt dit project bij aan behoud en herstel van de populaties van 
beschermde vogels en vleermuizen in Hoogezand. Het is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen, 
zoals dit sinds dit jaar wordt toegepast in Amsterdam en in enkele Brabantse steden. Ingrepen in 
bestaande bebouwing, zeker ook in krimpgebieden, vormen voor deze dieren een constante 
bedreiging. Door in de nieuwbouw rekening te houden met deze soorten en nieuwe broed- en 
voortplantingsmogelijkheden te bieden, wordt er aan bijgedragen dat deze soorten ook in de toekomst 
hun plek behouden. Het plan leidt dus ook tot een ecologische plus: er wordt meer ruimte geboden 
aan de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. De voorzieningen kunnen daarnaast 
gebruikt worden door andere gebouwbewonende soorten, zoals de spreeuw en de ruige 
dwergvleermuis. Ook deze soorten kunnen dus profiteren. 
 
Deze geldende belangen zijn voldoende onderbouwd om de negatieve effecten op de huismus, de 
gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis, die als gevolg van de uitvoering van uw activiteit zullen 
optreden, te rechtvaardigen. 
 
2.1 Conclusie 
Met de aangeleverde gegevens is de aanvraag ontvankelijk gebleken om te kunnen beoordelen. 
 
2.2 Conclusie Soortenbescherming 
Op basis van de ingediende aanvraag kan gesteld worden dat de alternatievenafweging voor deze 
activiteit in dit plangebied voldoende is onderbouwd en het belang van de activiteit voldoende is 
aangetoond. Met de maatregelen zoals uitgewerkt in de voorschriften wordt het effect als gevolg van 
de geplande activiteit in het plangebied voldoende beperkt en blijft de gunstige staat van 
instandhouding van huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis gewaarborgd.  
 
2.3 Eindconclusie 
Om de activiteit uit te voeren is een vergunning vereist of ontheffing nodig van verbodsbepalingen 
zoals in de volgende tabel weergegeven.  
 
Omdat de gunstige staat van instandhouding gewaarborgd blijft, is de aanvraag voor 
vergunning c.q. ontheffing: 
 

voor de volgende soort voor artikel 3.1 lid 2 voor artikel 3.1 lid 4 

Huismus  
(Passer domesticus) 

toegekend1 geweigerd1 

Gierzwaluw  
(Apus apus) 

toegekend1 geweigerd1 

 

voor de volgende soort voor artikel 3.5 lid 1 voor artikel 3.5 lid 2 voor artikel 3.5 lid 4 

Gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) 

geweigerd2 toegekend2 toegekend2 

 
1Met betrekking tot de verbodsbepalingen: 
lid 2, opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren. 
lid 4, opzettelijk storen van individuen waarbij sprake is van wezenlijk negatieve invloed op de instandhouding van de soort. 
 
2Met betrekking tot de verbodsbepalingen: 
lid 1, opzettelijk doden of vangen in hun natuurlijke verspreidingsgebied;  
lid 2, opzettelijk verstoren. 
lid 4, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. 
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Daarom verlenen wij, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, een vergunning c.q. een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit besluit geeft ontheffing voor de soorten en 
verbodsbepalingen zoals is weergegeven in bovenstaande tabel. De activiteit kan daarmee in het 
omschreven plangebied binnen de vergunningperiode en met inachtneming van de voorschriften 
gerealiseerd worden. 
 
3 Consequenties 
Wat u verder kunt verwachten 
Bij besluit tot vergunning-/ontheffingverlening is het toegestaan de werkzaamheden uit te voeren zoals 
in de aanvraag uiteengezet is, voor plangebied en periode zoals omschreven in het besluit.  
 
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. 
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in het plangebied te 
verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van 
aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Voor het broedseizoen 
wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is 
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats 
het gehele jaar gebruiken zijn jaarrond beschermd. Voor het verwijderen van dergelijke verblijfplaatsen 
is te allen tijde een ontheffing vereist.  
 
Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen overtreden worden ten aanzien 
van andere soorten dan die waarop het besluit van toepassing is, dient u de werkzaamheden stil te 
leggen en aanvullend ontheffing voor deze soorten aan te vragen. 
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Aanvraagformulier Wet natuurbescherming (Wnb) 
Basismodule 

Voor u verder gaat 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming moet u altijd eerst de basismodule invullen. 

Lees eerst de toelichting bij deze module. In de toelichting vindt u onder andere ook de verplichte 
onderdelen die een eventueel bij te voegen activiteitenplan moet bevatten. Mocht na indienen van uw 
aanvraag blijken dat enkele gegevens ontbreken, zullen we daarover contact met u opnemen en zal u 
verzocht worden de ontbrekende onderdelen nog na te sturen. Dit heeft geen gevolgen voor de verdere 
beoordeling of behandeltijd, mits het om betrekkelijk kleine aanvullingen gaat.  

Voor het aanvragen van een vergunning worden kosten in rekening (leges) gebracht. Het tarief van de 
provincie kunt u vinden via Overheid.nl in de Legesverordening provincie Groningen 1993. Hiervoor zal bij 
de ontvangstbevestiging die u na indienen van de aanvraag van ons ontvangt, een factuur worden 
meegestuurd. Wij verzoeken u de leges binnen twee weken na de verzenddatum van de 
ontvangstbevestiging aan ons over te maken. 

Na indiening wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De behandeling neemt 13 weken in beslag met 
een mogelijke verlenging van zeven weken, met uitzondering van de PAS-aanvragen waarvan de 
behandeltermijn 26 weken is. Nadere informatie over zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedure ontvangt 
u tezijnertijd bij het (ontwerp-)besluit. 

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de Frontoffice van de Provincie Groningen, via 
mailadres info@provinciegroningen.nl of telefoonnummer 050 - 316 49 11. 

 

Bij voorkeur aanvraag digitaal indienen 

Graag ontvangen wij uw aanvraag digitaal via loketvergunningen@provinciegroningen.nl, onder vermelding 
van de naam van de activiteit. Daar wordt uw aanvraag in ontvangst genomen. Voor vragen met betrekking 
tot de status van uw aanvraag kunt u zich tot dit e-mailadres wenden of anders telefonisch via de Frontoffice 
(050 - 316 49 11).  

Inhoudelijke vragen kunt u mailen aan natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl, de zogenoemde 
Backoffice Natuur van de provincie Groningen. Daar zitten de deskundigen die uw aanvraag inhoudelijk 
zullen beoordelen.  

Indien digitaal aanleveren niet mogelijk is, kan de aanvraag ook per post (één exemplaar is voldoende) 
worden gezonden naar: 

Provincie Groningen, Loket Vergunningen Afdeling O&M, Postbus 610, 9700 AP  Groningen.   
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Heeft u de checklist ingevuld?  

Er zijn twee soorten checklists beschikbaar, gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ingevulde 
checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen of een melding 
houtopstanden moet indienen. 

Juiste bevoegd gezag? 

Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing/ het 
indienen van een melding bij het juiste bevoegd gezag wordt ingediend. De hoofdregel is dat de provincie 
waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is voor de aanvraag voor een 
vergunning of ontheffing of voor het indienen van een melding. Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen. In de 
toelichting vindt u meer informatie over de hoofdregel en de uitzonderingen. 
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Basismodule aanvraag Wet natuurbescherming (Wnb) 

1. Contactgegevens 

1.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer 

Naam organisatie / bedrijf: Lefier 

Adres: Gedempte Zuidersingel 22 

Postcode en woonplaats: 9711 HG Groningen 

Postadres: Postbus 7104 

Postcode en woonplaats: 9701 JC Groningen 

Contactpersoon: Dhr. B. Drenth 

Telefoonnummer contact: 0621841294 

Emailadres contact: b.drenth@lefier.nl 
 

 

1.2 Contactgegevens van de adviseur  

Naam organisatie / bedrijf:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Postadres:  

Postcode en woonplaats:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer contact:  

E-mailadres contact:  
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2. Activiteiten 

2.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteit(en). 

 
Sloop en nieuwbouw van huurwoningen in de wijk Gorecht-West in Hoogezand. Het project wordt uitgevoerd in 
5 fasen; fase 1 is al uitgevoerd, nieuwbouw fase 2 is bijna afgerond. Er wordt ontheffing aangevraagd voor 
fasen 3 t/m 5. Er worden in totaal 182 nieuwe woningen gebouwd in deze 3 fasen. Het project wordt uitgevoerd 
in de periode 2018-2023. 
 

2.2 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd? 

Gemeente(n): Hoogezand-Sappermeer 

Adres, plaats: De wijk Gorecht-West 

Natura 2000-gebied(en):  Plangebied valt buiten N2000-gebied 

GPS-coördinaten: 53.15256, 6.74998 

 

3. Bijlagen Basismodule 

Checklist bijlagen 

Kruis aan welke bijlagen u meestuurt.  

Verplicht voor zover van toepassing 

 Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager 

 
Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager 
een rechtspersoon is 

 
Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning / 
ontheffing voor u aan te vragen 

 

4. Ondertekening 

Ondertekening 

De initiatiefnemer, ondergetekende of degene die bevoegd is namens de initiatiefnemer te handelen, verklaart: 

 Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 

 

Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn 
voor de beoordeling van de aanvraag of het verzoek, dit zo spoedig mogelijk 
doorgegeven dient te worden aan de Provincie Groningen 
(loketvergunningen@provinciegroningen.nl) onder vermelding van het 
correspondentienummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is; 

 
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling 
en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met 
behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren. 
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 Naam in blokletters Datum ondertekening Plaats 

 
 
J.W. STEVENS 

 
 
25 december 2017 

  
 
Drouwenerveen 
 

Functie / hoedanigheid 
ondertekenaar 

Machtiging* Handtekening 

 
Manager Vastgoedrealisatie 

 
        JA               NEE 

 
 
 
 

*Machtiging bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend. 
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Aanvraagformulier Wet natuurbescherming (Wnb) 

Module 2 Soortenbescherming 

Voor u verder gaat 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet 

natuurbescherming moet u altijd eerst de basismodule invullen. 

Lees eerst de toelichting bij deze module. In de toelichting vindt u onder andere ook de verplichte 

onderdelen die een eventueel bij te voegen activiteitenplan moet bevatten. Mocht na indienen van uw 

aanvraag blijken dat enkele gegevens ontbreken, zullen we daarover contact met u opnemen en zal u 

verzocht worden de ontbrekende onderdelen nog na te sturen. Dit heeft geen gevolgen voor de verdere 

beoordeling of behandeltijd, mits het om betrekkelijk kleine aanvullingen gaat.  

Voor het aanvragen van een vergunning worden kosten in rekening (leges) gebracht. Het tarief van de 

provincie kunt u vinden via Overheid.nl in de Legesverordening provincie Groningen 1993. Hiervoor zal bij 

de ontvangstbevestiging die u na indienen van de aanvraag van ons ontvangt, een factuur worden 

meegestuurd. Wij verzoeken u de leges binnen twee weken na de verzenddatum van de 

ontvangstbevestiging aan ons over te maken. 

Na indiening wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De behandeling neemt 13 weken in beslag met 

een mogelijke verlenging van zeven weken, met uitzondering van de PAS-aanvragen waarvan de 

behandeltermijn 26 weken is. Nadere informatie over zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedure ontvangt 

u tezijnertijd bij het (ontwerp-)besluit. 

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de Frontoffice van de Provincie Groningen, via 

mailadres info@provinciegroningen.nl of telefoonnummer 050 - 316 49 11. 

 

Bij voorkeur aanvraag digitaal indienen 

Graag ontvangen wij uw aanvraag digitaal via loketvergunningen@provinciegroningen.nl, onder vermelding 

van de naam van de activiteit. Daar wordt uw aanvraag in ontvangst genomen. Voor vragen met betrekking 

tot de status van uw aanvraag kunt u zich tot dit e-mailadres wenden of anders telefonisch via de Frontoffice 

(050 - 316 49 11).  

Inhoudelijke vragen kunt u mailen aan natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl, de zogenoemde 

Backoffice Natuur van de provincie Groningen. Daar zitten de deskundigen die uw aanvraag inhoudelijk 

zullen beoordelen.  

Indien digitaal aanleveren niet mogelijk is, kan de aanvraag ook per post (één exemplaar is voldoende) 

worden gezonden naar: 

Provincie Groningen, Loket Vergunningen Afdeling O&M, Postbus 610, 9700 AP  Groningen.   
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Heeft u de checklist ingevuld?  

Er zijn twee soorten checklists beschikbaar gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ingevulde 

checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen of een melding 

houtopstanden moet indienen. 

Juiste bevoegd gezag? 

Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing/ het 

indienen van een melding bij het juiste bevoegd gezag wordt ingediend. De hoofdregel is dat de provincie 

waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is voor de aanvraag voor een 

vergunning of ontheffing of voor het indienen van een melding. Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen. In de 

toelichting vindt u meer informatie over de hoofdregel en de uitzonderingen. 

Bijlage bij module 2 Soortenbescherming: Lijst Groninger soorten en 

habitats 

De lijst Groninger soorten en habitats geeft u een indicatie hoe de dier- en plantensoorten in de provincie 

Groningen zijn beschermd. De wijze waarop ze beschermd zijn (via art. 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2, 3.10, 

Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Verdragen van Bern en Bonn) is van invloed op het invullen (en beoordelen) 

van het aanvraagformulier bij Module 2 Soortbescherming Wnb. 
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Module 2 Soortenbescherming 

Algemeen:  

Per vraag wordt - indien van toepassing - om een korte samenvatting gevraagd. Een uitgebreide beschrijving 

dient te worden opgenomen in een activiteitenplan. Dit plan dient als bijlage bij de aanvraag te worden 

gevoegd. Bij  elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuk/paragraaf en op welke bladzijden van het 

activiteitenplan de uitgebreide beschrijving is opgenomen. 

1 Beschrijving activiteit 

1.1 Beschrijving initiatief 

Om te kunnen beoordelen welke verbodsbepalingen worden overtreden, dient u een beschrijving te geven 
van uw activiteit. Het gaat hier bijvoorbeeld om het beschrijven van (locatie en periode van) de 
werkzaamheden, de invloedssfeer van de werkzaamheden, de wijze waarop de werkzaamheden 
uitgevoerd zullen worden, gehanteerde onderzoeksmethoden naar beschermde soorten, etc. Het 
detailniveau hangt af van de omvang en de complexiteit van de activiteit. Geef onderstaand een korte 
samenvatting. 
 
In de wijk Gorecht-West vindt herstructurering plaats van de rode bakstenenbuurt door Lefier. Fase 1 is reeds 
uitgevoerd en fase 2 is bijna afgerond. In de periode 2018-2023 worden in nog eens 3 fasen woningen gesloopt 
en in totaal 182 huurwoningen gebouwd. In 2016 is nader onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in de te slopen woningen. Hierbij zijn in totaal 11 nesten van de 
huismus, 27 nesten van de gierzwaluw en 7 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vastgesteld 
in de woningen die gesloopt gaan worden. De sloop leidt tot permanente aantasting van deze voortplantings- en 
rustplaatsen. Zie voor een beschrijving van het onderzoek hfdst. 3 van bijgevoegd activiteitenplan en voor de 
resultaten hfdst. 4 van het activiteitenplan. 
 

 

1.2 Werken volgens een gedragscode 

Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een geldige door de Staatssecretaris van EZ 
goedgekeurde gedragscode? 

 Nee 

 

Ja 

Geef hierbij aan welke gedragscode(s) van toepassing is/zijn en op welke wijze de werkzaamheden 
conform de gedragscode(s) worden uitgevoerd.  

 
 
 
 

 

2 Aanwezigheid beschermde soorten en onderzoek 

Geef in onderstaande tabel aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer uw 

activiteit. In de toelichting wordt uitvoerig beschreven op welke wijze u dient te onderzoeken welke 

beschermde soorten in de invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn en hoe mogelijke effecten van uw 

activiteit op die soorten beoordeeld moeten worden. In de onderstaande tabel vat u de resultaten van dat 

benodigde onderzoek samen.  

Let op! De volgende soorten hoeft u niet in te vullen: 
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- Soorten die niet beschermd zijn volgens de Wnb; 

- Beschermde soorten  die bij Provinciale Verordening zijn vrijgesteld voor de activiteiten in het 

kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud; 

- Beschermde soorten waarop volgens uw verwachting uw initiatief, bijvoorbeeld dankzij het vooraf 

treffen van bewezen effectieve maatregelen (mitigerende maatregelen),  geen negatieve effecten 

heeft en dus overtreding van een verbodsbepaling niet aan de orde zal zijn. Indien u twijfelt, dient  

u deze soorten wel in de tabel te vermelden en zullen wij beoordelen of een ontheffing nodig is. 

- Indien u  de werkzaamheden uitvoert overeenkomstig een goedgekeurde gedragscode (zie 1.2), 

geldt een vrijstelling voor de betreffende soort(en).  

Aanwezige 
beschermde soort 
i.h.k.v. de aanvraag 
 

Essentiële functie(s) 
van het plangebied 
voor de soort(en)1 

Kritische periode voor de 
soort2 aanwezig in het 
plangebied 

Soort vastgesteld op basis van 
welke informatie3 

Huismus 

11 Nesten onder 
dakpannen 
Schuilplaatsen in 
groenblijvende struiken, 
heggen, klimop 
Foerageergebied in 
tuinen en openbaar 
groen 

Maart t/m augustus 
Perioden met extreme kou in 
de winter 

Onderzoek conform 
soortenstandaard huismus (RVO, 
2014) in 2016 

Gierzwaluw 27 Nesten onder daken Half april t/m eind augustus 
Onderzoek conform 
soortenstandaard gierzwaluw in 
2016 (RVO, 2014) 

Gewone 
dwergvleermuis 

7 Zomerverblijfplaatsen 
voor solitaire dieren 

April tot november 
Onderzoek conform 
vleermuisprotocol 2013 in 2016 

  

                                                      
1 Bij voorbeeld leefgebied, foerageergebied, vaste rust- of verblijfplaats, pleisterplaats, baltslocatie, nest of 
kraamkolonie. 
2 Bijvoorbeeld voortplanting-/baltsperiode, overwinteringsperiode  
3 Gebruikte onderzoeksmethode en/of bronnen voor vaststellen soorten en functies. Bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van NDFF gegevens (actualiteit gegevens noemen) of Waarneming.nl in combinatie met gericht 
onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar verblijfplaatsen, routes en jachtgebied vleermuizen op basis van het 
vleermuisprotocol.  
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3 Soorten en verbodsbepalingen 

3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? Geef daarbij aan welke verbodsbepaling(en) 
van toepassing is (of zijn) 

Nederlandse en 
wetenschappelijke 

naam soort 

Beschermingsregime / verbodsbepalingen 

Vogels (VR) 
soorten van bijlage IV HR 
en bijlage I en II Bonn en 
Bern m.u.v vogels VR 

Soorten genoemd in bijlage 
A en B van de Wnb 

Soort 1: Huismus Art. 3.1, opzettelijk: 
 doden 
 vangen 
 storen4 

 
 
 
Art. 3.1, nesten, 
rustplaatsen en eieren  
opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 
 nesten weg te nemen 

 
Art. 3.1, eieren : 

  rapen en onder zich  
hebben 
 
Art. 3.2 lid 6, (delen van) 
vogels of uit vogels 
verkregen producten 
anders dan voor verkoop 

  onder zich  hebben 
  vervoeren5 

Art. 3.5,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 
 verstoren 

 
Art. 3.5, vaste nesten, 
voortplantings- of 
rustplaatsen  opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 

 
 
Art. 3.5, eieren opzettelijk: 

 vernielen 
 rapen 

 
Art. 3.6 lid 2, dieren, m.u.v. 
vogels, en planten6 anders 
dan voor verkoop:  

 onder zich hebben 
 vervoeren  

 
Art. 3.5, planten opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

 
 

Art. 3.10,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 

 
 
Art. 3.10, vaste nesten, 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen opzettelijk: 

 beschadigen 
 vernielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.10, vaatplanten 
opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

Soort 2 Gierzwaluw  Art. 3.1, opzettelijk: 
 doden 
 vangen 
 storen7 

 
 
 
Art. 3.1, nesten, 
rustplaatsen en eieren  
opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 
 nesten weg te nemen 

 
Art. 3.1, eieren : 

Art. 3.5,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 
 verstoren 

 
Art. 3.5, vaste nesten, 
voortplantings- of 
rustplaatsen  opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 

 
 
Art. 3.5, eieren opzettelijk: 

Art. 3.10,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 

 
 
Art. 3.10, vaste nesten, 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen opzettelijk: 

 beschadigen 
 vernielen 

 
 
 

                                                      
4 Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort, artikel 
3.1 lid 5 Wnb. 
5 Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de  Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk 
verkregen 
6 Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.  
7 Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort, artikel 
3.1 lid 5 Wnb. 
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  rapen en onder zich  
hebben 
 
Art. 3.2 lid 6, (delen van) 
vogels of uit vogels 
verkregen producten 
anders dan voor verkoop 

  onder zich  hebben 
  vervoeren8 

 vernielen 
 rapen 

 
Art. 3.6 lid 2, dieren, m.u.v. 
vogels, en planten9 anders 
dan voor verkoop:  

 onder zich hebben 
 vervoeren  

 
Art. 3.5, planten opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.10, vaatplanten 
opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

Soort 3 Gewone 
dwergvleermuis  

Art. 3.1, opzettelijk: 
 doden 
 vangen 
 storen10 

 
 
 
Art. 3.1, nesten, 
rustplaatsen en eieren  
opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 
 nesten weg te nemen 

 
Art. 3.1, eieren : 

  rapen en onder zich  
hebben 
 
Art. 3.2 lid 6, (delen van) 
vogels of uit vogels 
verkregen producten 
anders dan voor verkoop 

  onder zich  hebben 
  vervoeren11 

Art. 3.5,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 
 verstoren 

 
Art. 3.5, vaste nesten, 
voortplantings- of 
rustplaatsen  opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 

 
 
Art. 3.5, eieren opzettelijk: 

 vernielen 
 rapen 

 
Art. 3.6 lid 2, dieren, m.u.v. 
vogels, en planten12 anders 
dan voor verkoop:  

 onder zich hebben 
 vervoeren  

 
Art. 3.5, planten opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

 

Art. 3.10,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 

 
 
Art. 3.10, vaste nesten, 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen opzettelijk: 

 beschadigen 
 vernielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.10, vaatplanten 
opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

 

3.2 Periode ontheffing 

Geef aan voor welke periode ontheffing wordt gevraagd. 

 

                                                      
8 Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de  Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk 
verkregen 
9 Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.  
10 Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort, artikel 
3.1 lid 5 Wnb. 
11 Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de  Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk 
verkregen 
12 Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.  
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1-2-2018 t/m 31-12-2023 

 

4 Effectanalyse  

Bij vraag 3 heeft u aangegeven voor welke soort(en) mogelijk een verbodsbepaling wordt overtreden. Geef 

bij deze vraag aan wat het effect is van uw activiteit op de betreffende soorten. Maak hierbij onderscheid 

tussen tijdelijke en permanente effecten. Betrek bij de effectanalyse ook de maatregelen die u heeft 

getroffen of alsnog zal treffen om de effecten tot een acceptabel minimum te beperken (tabel 4.1) of om de 

effecten achteraf te herstellen (tabel 4.2).  

4.1 Maatregelen die effecten op de soort tot een minimum beperken (mitigerende maatregelen). 
 

Geef in onderstaande tabel per soort aan welke maatregelen u heeft genomen of tijdens de 

werkzaamheden zal nemen.  

Soort(en) | Nederlandse en 
wetenschappelijke naam 

 
Maatregelen voor start initiatief 

  

 
Maatregelen tijdens 
uitvoering initiatief 

Soort 1 Huismus Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Er 
zijn in maart en mei 2017 22 nestkasten in de 
directe omgeving van het plangebied 
opgehangen. Voorafgaand aan de sloop 
worden de woningen ongeschikt gemaakt 
voor huismussen, zodat wordt voorkomen dat 
huismussen worden gedood tijdens de 
werkzaamheden. In fase 2 wordt 20 m 
vogelvide ingebouwd die beschikbaar is voor 
de 2 huismussenpaartjes die binnen het 
plangebied van fase 3 broeden. In fase 3 
wordt per woning 5 m vogelvide ingebouwd, 
deze broedgelegenheid is vervolgens 
beschikbaar voor huismussen die in de te 
slopen woningen in fase 4 broedden. Ook in 
fase 4 en 5 wordt 5 m vogelvide per woning 
ingebouwd.  

Het ongeschikt maken van 
de woningen, de 
werkzaamheden en het 
inbouwen van 
voorzieningen vinden onder 
ecologische begeleiding 
plaats.  

Soort 2 Gierzwaluw Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Er 
zijn in maart en mei 2017 40 nestkasten in de 
directe omgeving van het plangebied 
opgehangen. Voorafgaand aan de sloop 
worden de woningen ongeschikt gemaakt 
voor gierzwaluwen, zodat wordt voorkomen 
dat gierzwaluwen worden gedood tijdens de 
werkzaamheden. In fase 2 worden 65 
inbouwstenen ingebouwd voor gierzwaluwen, 
die beschikbaar zijn voor de 7 paartjes die 
binnen het plangebied van fase 3 broeden. In 
fase 3 worden nog eens 70 inbouwstenen 
ingebouwd, deze broedgelegenheid is 
vervolgens beschikbaar voor gierzwaluwen 
die in de te slopen woningen in fase 4 
broedden. In fase 4 en 5 worden nog eens 65 
inbouwstenen ingebouwd. 

Het ongeschikt maken van 
de woningen, de 
werkzaamheden en het 
inbouwen van 
voorzieningen vinden onder 
ecologische begeleiding 
plaats. 

Soort 3 Gewone dwergvleermuis Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Er 
zijn in maart en mei 2017 28 wandschaaltjes 
in de directe omgeving van het plangebied 
opgehangen. Voorafgaand aan de sloop 
worden de woningen ongeschikt gemaakt 
voor vleermuizen, zodat wordt voorkomen dat 

Het ongeschikt maken van 
de woningen, de 
werkzaamheden en het 
inbouwen van 
voorzieningen vinden onder 
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vleermuizen worden gedood tijdens de 
werkzaamheden. In fase 2 worden 14 
inbouwstenen ingebouwd voor de gewone 
dwergvleermuis, die beschikbaar is voor de 
gewone dwergvleermuis binnen het 
plangebied van fase 3 verblijft. In fase 3 
worden nog eens 14 inbouwstenen 
ingebouwd, deze potentiële verblijfplaatsen 
zijn vervolgens beschikbaar voor gewone 
dwergvleermuizen die in de te slopen 
woningen in fase 4 verblijven. In fase 4 en 5 
worden nog eens 42 inbouwstenen 
ingebouwd. 

ecologische begeleiding 
plaats. 

In hoofdstuk 7 van het bijgevoegde activiteitenplan staat een compleet overzicht van de mitigerende en 
compenserende maatregelen.  

 

4.2 Maatregelen die de effecten achteraf herstellen (compenserende maatregelen). 

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen die de effecten achteraf herstellen. Het gaat hier 

om compenserende maatregelen.. 

Soort(en) | Nederlandse en 
wetenschappelijke naam 

 

Soort 1 Huismus In fase 2 t/m 5 wordt in totaal 920 m vogelvide ingebouwd, dit komt neer op 
1840 potentiële broedplaatsen voor huismussen.  Hierdoor wordt een 
duidelijke ecologische plus gerealiseerd. In het kennisdocument huismus is 
aangegeven dat per broedplek die verloren gaat, minimaal 2 nieuwe 
broedplekken moeten worden gerealiseerd. Dat zou in dit geval betekenen 
dat minimaal 22 nieuwe nestplaatsen moeten worden gerealiseerd. Voor dit 
project wordt een ecologische plus van 1818 broedplaatsen gerealiseerd.  

Soort 2 Gierzwaluw In fase 2 t/m 5 worden in totaal 200 inbouwstenen voor gierzwaluwen 
ingebouwd. Hierdoor wordt een duidelijke ecologische plus gerealiseerd. 
Volgens de richtlijn uit de inmiddels vervangen soortenstandaard gierzwaluw 
diende per broedplek die verloren ging minimaal 5 alternatieven te worden 
geboden. Dit betekent voor dit project, bij verlies van 27 nestplaatsen, het 
aanbieden van 135 alternatieven. De ecologische plus bestaat voor dit 
project uit het aanbieden van 65 extra potentiële broedplaatsen.  

Soort 3 Gewone dwergvleermuis In fase 2 t/m 5 worden in totaal 70 inbouwstenen ingebouwd. Hierdoor wordt 
een duidelijke ecologische plus gerealiseerd. Volgens de richtlijn uit de 
inmiddels vervangen soortenstandaard gewone dwergvleermuis diende per 
verblijfplaats die verloren ging minimaal 4 alternatieven te worden geboden. 
Dit betekent voor dit project, bij verlies van 7 zomerverblijfplaatsen, het 
aanbieden van 28 alternatieven. De ecologische plus bestaat voor dit project 
uit het aanbieden van 42 extra potentiële verblijfplaatsen. Omdat de 
inbouwstenen deels geschakeld en op verschillende oriëntaties worden 
ingebouwd, zijn ze ook geschikt om te functioneren als kraamverblijfplaats 
en paarverblijfplaats. Ook qua functionaliteit wordt dus een ecologische plus 
gerealiseerd.  

In hoofdstuk 7 van het bijgevoegde activiteitenplan staat een compleet overzicht van de mitigerende en 
compenserende maatregelen. In paragraaf 7.4.1 staat een overzicht van de ecologische plus.  

 

5 Belangenafweging 

5.1 Op grond van welk belang wordt een ontheffing aangevraagd?  

Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wnb) 
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 De volksgezondheid of de openbare veiligheid 

 De veiligheid van het luchtverkeer 

 Ter bescherming van flora of fauna 

 
Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt 

 
Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere wijze van verstandig gebruik, van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan 

Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb)  

 
Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten 

 
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats 

 
Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor de daartoe benodigde 
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten 

 
Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of planten in kleine 
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan 

Andere soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 
Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten 

 
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats 

 
Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor de daartoe benodigde 
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten 

 
Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of planten in kleine 
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan 

 
In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied 

 Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw 

 
Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer 

 Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied 

 Algemeen belang 

 

5.2 Motivatie belang(en) 

Geef hier in het kort aan wat het doel is van uw initiatief en waarom u van mening bent dat deze 

noodzakelijk is in het kader van het door u onder 4.1 aangekruiste belang. Een verwijzing naar 

bijvoorbeeld een plan-MER is niet voldoende.  

Zie hoofdstuk 10 van bijgevoegd activiteitenplan.  

 



 
 
  
   

 
 10/12   

 

 

6 Andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging) 

Afweging alternatieven 

Voor alle beschermde soorten geldt dat aangetoond moet worden dat er geen andere bevredigende 

oplossing (alternatief) is voor het door u geplande initiatief, die minder schade oplevert voor de 

betreffende soort(en). In de toelichting wordt uitgelegd wat hier mee bedoeld wordt. Geef hieronder in het 

kort aan welke alternatieven in tijd, plaats en werkwijze/inrichting u heeft afgewogen en waarom het 

voorgestelde plan volgens u de oplossing is met de minst negatieve effecten op de beschermde soorten.  

Zie hoofdstuk 9 van bijgevoegd activiteitenplan.  

 

7 Staat van instandhouding 

Staat van instandhouding  

Voor alle beschermde soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd moet worden aangetoond dat het 

initiatief niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort (VR) 

en/of dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (HR, Bonn 

en Bern en andere soorten). In de toelichting wordt hierop uitvoerig ingegaan. Geef hieronder per soort en 

per beschermingsregime (2 tabellen) gemotiveerd aan op welke wijze wordt voldaan aan deze 

voorwaarde(n).  

Soort(en) | Nederlandse en 
wetenschappelijke naam 

Vr 
 

Onderbouwing dat de activiteit  niet leidt tot verslechtering van de 
staat van instandhouding van de soort 

Soort 1 Huismus Voordat de sloop plaatsvindt worden de woningen ongeschikt gemaakt voor 
de huismus. Dat wordt gedaan buiten de kwetsbare perioden van de soort. 
De werkzaamheden vinden plaats onder ecologische begeleiding. Er zijn 
tijdig voldoende alternatieven geboden. Er wordt een duidelijke ecologische 
plus gerealiseerd.  

Soort 2 Gierzwaluw Voordat de sloop plaatsvindt worden de woningen ongeschikt gemaakt voor 
de gierzwaluw. Dat wordt gedaan buiten de kwetsbare periode van de soort. 
De werkzaamheden vinden plaats onder ecologische begeleiding. Er zijn 
tijdig voldoende alternatieven geboden. Er wordt een duidelijke ecologische 
plus gerealiseerd. 

Zie verder hoofdstuk 8 van bijgevoegd activiteitenplan.  

 

Soort(en) | Nederlandse en 
wetenschappelijke naam 

Hr, Bonn en Bern en andere soorten 
 

Onderbouwing dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de 
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
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verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan 

Soort 3 Gewone 
dwergvleermuis 

Voordat de sloop plaatsvindt worden de woningen ongeschikt gemaakt 
voor de gewone dwergvleermuis. Dat wordt gedaan buiten de kwetsbare 
periode van de zomerverblijfplaatsen. De werkzaamheden vinden plaats 
onder ecologische begeleiding. Er zijn tijdig voldoende alternatieven 
geboden. Er wordt een duidelijke ecologische plus gerealiseerd. 

Zie verder hoofdstuk 8 van bijgevoegd activiteitenplan.  
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8  Bijlagen module 2 Soortenbescherming  Wnb 

Toe te voegen bijlagen  

 

� Activiteitenplan 

� Kaartmateriaal (onderdeel van het activiteitenplan) 

� Onderzoekrapportages (bijlage van het activiteitenplan) 

� Beleidsdocument ivm onderbouwing belang (bijlage van het activiteitenplan) 

� Mitigatieplan (bijlage van het activiteitenplan) 

� Concept ecologisch werkprotocol fase 3 (bijlage van het activiteitenplan) 

 



 

•  

Activiteitenplan 

Soortenbescherming 

Gorecht-West Hoogezand 
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1 | Inleiding 

  

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Aanleiding 

 Lefier is van plan 227 woningen en 103 garages in de wijk  Gorecht in Hoogezand te slopen. De 

 sloop wordt gefaseerd uitgevoerd. In de plaats van de gesloopte woningen zullen nieuwe woningen 

 worden gebouwd. Ook dit wordt in fasen gerealiseerd. 

 Uit ecologisch onderzoek (Buro Bakker, 2016abc) is gebleken dat in de te slopen woningen rust- en 

 voortplantingsplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aanwezig zijn. Deze soorten 

 zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten.  Het slopen van de 

 woningen leidt ertoe dat deze rust- en verblijfplaatsen verdwijnen. Dit is in strijd met de verbodsbepa- 

 lingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van het project moet daar- 

 om een ontheffing worden aangevraagd. Dit activiteitenplan dient als onderbouwing voor deze ont- 

 heffingsaanvraag. De ontheffing wordt voor de periode van 5 jaar aangevraagd. 

1.2 Aanvrager 

 De aanvrager van de ontheffing is:

 Lefier 

 Dhr. J. W. Stevens (manager vastgoedrealisatie)

 Gedempte Zuidersingel 22 

 9711 HG Groningen 

1.3 Leeswijzer 

 In hoofdstuk 2 worden de ligging van het plangebied en de voorgenomen werkzaamheden toege- 

 licht. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode beschreven. In hoofdstuk 4 wordt besproken wel- 

 ke beschermde soorten en verblijfplaatsen zijn aangetroffen in het plangebied en omgeving. Daar- 

 naast worden de functies die het plangebied en omgeving hebben  voor de beschermde soorten 

 besproken. In hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd welke effecten kunnen optreden door het voornemen. 

 In hoofdstuk 6 wordt aangegeven welke verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 

 overtreden en waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. In hoofdstuk 7 worden de mitigerende en 

 compenserende maatregelen uitgewerkt die in het kader van het project worden uitgevoerd. In 

 hoofdstuk 8 wordt beoordeeld of het project leidt tot negatieve effecten op de staat van instandhou- 

 ding van de beschermde soorten die door het project beïnvloedt worden. In hoofdstuk 9 staat de 

 alternatievenoverweging. In hoofdstuk 10 wordt uitgewerkt op basis van welke wettelijke belangen 

 ontheffing wordt aangevraagd.  
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2 | Plangebied en beschrijving plan 

2.1 Ligging plangebied 

XY coördinaten: 246281, 574878 

 

Het plangebied ligt in Hoogezand, gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen. Het gaat 

om woningen in de wijk Gorecht-West, die zijn gebouwd met rode baksteen.  

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied. Google earth Pro 

 

Het project is opgedeeld in fasen. Fase 1 is reeds gerealiseerd en de nieuwbouw voor fase 2 is be-

gin 2017 gestart. Fasen 3 t/m 5 moeten nog worden uitgevoerd en voor deze werkzaamheden wordt 

ontheffing aangevraagd. Zie ook figuur 2. 

 

Natura 2000 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Zuidlaardermeergebied. Dit gebied ligt op minimaal 1,6 

km van het plangebied. De invloedssfeer van de werkzaamheden reikt niet tot in dit gebied. Effecten 

op dit Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde.  
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Figuur 2 Fasering van de sloop en nieuwbouw Gorecht-West te Hoogezand (ondergrond Google Earth Pro).  

 

In tabel 1 is uitgewerkt welke woningen per fase worden gesloopt. 

 

Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Sloop: vanaf februari 2018 

Nieuwbouw: 2018-2019 

Aantal woningen: 65 

Woningen opgeleverd: 2019 

Sloop: 2019 

Nieuwbouw: 2019-2021 

Aantal woningen: 50 

Woningen opgeleverd: 2021 

Sloop: 2021 

Nieuwbouw: 2021-2023 

Aantal woningen: 67 

Woningen opgeleverd: 2023 

Sloop:  

Piersonpad 12 t/m 38 

Nolensstraat 2 t/m 50 

Nolensstraat 68 t/m 94  

Nolensstraat 7 t/m 49 

Nolensstraat 75 t/m 93  

 

Sloop: 

Goeman Borgesiusstraat 1 t/m 31  

Goeman Borgesiusstraat 49 t/m 63  

Goeman Borgesiusstraat 2 t/m 58  

Goeman Borgesiusstraat 78 t/m 118  

Van Houten 2 t/m 28 (even) 

Sloop: 

Groen van Prinsterenstraat 17 t/m 43  

Groen van Prinsterenstraat 18 t/m 48  

Groen van Prinsterenstraat 66 t/m 92  

Groen van Prinsterenstraat 69 t/m 87  

Fruinpad 2 t/m 12 

Fruinpad 22 t/m 28 

 

Tabel 1 Overzicht te slopen en nieuw te bouwen woningen in fase 3, 4 en 5 

 

Binnen fase 3 staan ook enkele woningen die in eigendom zijn van particulieren. De ligging is in 

figuur 2 aangeduid met donkerrode lijnen. Deze woningen worden niet aangepakt.   

 

Bij elke fase worden ook garageboxen gesloopt. In totaal gaat het om 103 garages. Uit het ecolo-

gisch onderzoek (Buro Bakker, 2016a) is gebleken dat de garageboxen geen potenties bieden voor 

beschermde soorten. Deze garageboxen blijven daarom verder buiten beschouwing.  

 

2.2 Doel van de werkzaamheden 

Gorecht-West is een aandachtswijk binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De wijk scoort 

slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend zijn: sociaal, economisch en fysiek. Met 

de gemeente en de corporaties zijn de bewoners van Gorecht-West ervan overtuigd dat de achter-

uitgang van de wijk moet worden aangepakt. Sloop en nieuwbouw van woningen is daarin een be-

langrijke stap.  
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De wijk Gorecht-West heeft een hoge bebouwingsdichtheid van 30 woningen per ha. Een groot ge-

deelte van de wijk vormt de ‘rode bakstenen’ buurt. Deze buurt bestaat uit rode bakstenen rijtjeswo-

ningen die zijn gebouwd in de periode 1966-1975. De woningen staan dicht op elkaar en grenzen 

aan de achterzijde direct aan de voorzijde van een ander woonblok. Woningcorporatie Lefier heeft 

deze woningen in het bestand; het betreft de woningen aan de adressen genoemd in tabel 1.  

 

De rode baksteenwoningen zijn slecht geïsoleerd en in slechte bouwkundige staat. Ook de woonom-

geving heeft een lage kwaliteit. Er zijn parkeerproblemen doordat er te weinig parkeerplaatsen zijn. 

Een groot aantal woningen is helemaal niet per auto bereikbaar. Daarnaast is er weinig groen aan-

wezig. Er is sprake van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy en een opgesloten 

en onveilig gevoel bij bewoners. Zonder een fysieke herstructurering van de woningen en de woon-

omgeving zal de wijk mogelijk verder afglijden. Daarom wil Lefier de rode baksteenwoningen slopen. 

Op de plek van de gesloopte woningen wordt nieuwbouw gepleegd in zogenaamde woonvelden. Het 

doel van deze herstructurering is om te kwaliteit van de woningen en de leefomgeving te verbeteren, 

zodat de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid en de sociale cohesie van de wijk toenemen.  

 

De eindsituatie is een wijk met goed geïsoleerde woningen in een veilige omgeving. De inrichting 

van het plangebied wordt groener door de aanleg van een groene as, brede stroken openbare ruimte 

en singels voor waterberging.  

 

 
Figuur 3 Het inrichtingsplan voor fase 3. Door de woonvelden loopt een groene as en er zijn brede singels voor 

waterberging aan weerszijden van de woonvelden 
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2.3 Beschrijving activiteiten 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd in het plangebied: 

• Sloop woningen en verwijderen bestaand groen  

• Afvoer van bij sloop vrijgekomen materiaal 

• Aanvoer van bouwmateriaal en –materieel 

• Nieuwbouw woningen 

• Inrichting openbaar groen 

 

 
Foto 1 Voorbeeld nieuwbouwwoning fase 1. Fase 3 t/m 5 zullen een groenere inrichting krijgen dan fase 1 en 2 

 

2.4 Planning 

Zie tabel 1.  
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3 | Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het ecologische onderzoek beschreven. Hierbij wordt onder-

scheid gemaakt tussen de uitgevoerde quickscan (Buro bakker, 2016a) en het nader onderzoek 

(Buro Bakker, 2016bc).  

 

3.1 Quickscan 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksmethode voor de quickscan uitgewerkt.  

 

QuickScan 

Plant/diergroep Onderzoeksmethode Datum onderzoek Naam onderzoeker 

Broedvogels algemeen  Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Huismus Zichtwaarnemingen en in-

schatting potenties 

28 januari 2016 M. Bokje 

Gierzwaluw Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Vleermuizen Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Zoogdieren Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Reptielen Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Amfibieën Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Libellen Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Vlinders Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Flora Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Overig Inschatting potenties 28 januari 2016 M. Bokje 

Tabel 2 Onderzoeksmethode quickscan fase 3, 4 en 5 

 

In de quickscan (Buro Bakker, 2016a) is vastgesteld dat er potenties zijn voor rust- en voortplan-

tingsplaatsen van huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Daarnaast kunnen er algemene broedvogels 

broeden in de gaten en nissen in de gevels en in de tuinen. Ook de steenmarter zou leefgebied 

kunnen vinden in het plangebied. Dit betreft geen essentieel leefgebied omdat soortgelijke bebou-

wing in de omgeving van het plangebied een soortgelijke functie vervult. Er zijn geen verblijfplaatsen 

of sporen die daarop wijzen (uitwerpselen, vraat- en krapsporen en prooiresten) aangetroffen. Deze 

soort is daarom niet meegenomen in het nader onderzoek.  

Tot slot kunnen ook enkele algemene, nationaal beschermde soorten voorkomen in het plangebied, 

zoals de egel. Voor deze soorten geldt een vrijstelling.  
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3.2 Nader onderzoek 

3.2.1 Methode 

In tabellen 3 en 4 is de onderzoeksmethode van het nader onderzoek uitgewerkt. Er is nader onder-

zoek uitgevoerd naar fase 3 (Buro Bakker, 2016b) en naar fase 4 en 5 gecombineerd (Buro Bakker, 

2016c).  

 

Nader onderzoek fase 3 

Plant/diergroep Onderzoeksmethode Bronvermelding Datum onderzoek Naam onderzoeker 

Huismus Soortenstandaard 

Huismus 2014. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Huismus Passer 

domesticus (versie 

2.0 december 

2014). 

12/4/2016, 

11/5/2016 

H.J. Steendam 

Overige broedvogels n.v.t. n.v.t. 12/4/2016, 

11/5/2016 

H.J. Steendam 

Gierzwaluw Soortenstandaard 

Gierzwaluw 2014. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Gierzwaluw Apus 

apus (versie 2.0 

december 2014). 

13/6/2016, 

23/6/2016, 

10/7/2016 

J. Melis e.a. 

Vleermuizen Vleermuisprotocol 

Soortenstandaard 

gewone dwergvleer-

muis 2014 

batdetector type Pet-

tersson D240x 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Gewone dwerg-

vleermuis Pipistrel-

lus pipistrellus 

(versie 2.0 decem-

ber 2014). 

27/5/2016, 

28/5/2016, 

13/6/2016, 

23/6/2016, 

10/7/2016, 

31/8/2016, 

1/9/2016, 

21/9/2016, 

22/9/2016 

J. Melis  

Tabel 3 Onderzoeksmethode nader onderzoek fase 3 (Buro Bakker, 2016b) 
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Nader onderzoek fase 4 en 5 

Plant/diergroep Onderzoeksmethode Bronvermelding Datum onderzoek Naam onderzoeker 

Huismus Soortenstandaard 

Huismus 2014. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Huismus Passer 

domesticus (versie 

2.0 december 

2014). 

12/4/2016, 

11/5/2016 

H.J. Steendam 

Overige broedvogels n.v.t. n.v.t. 12/4/2016, 

11/5/2016 

H.J. Steendam 

Gierzwaluw Soortenstandaard 

Gierzwaluw 2014. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Gierzwaluw Apus 

apus (versie 2.0 

december 2014). 

13/6/2016, 

23/6/2016, 

10/7/2016 

J. Melis e.a. 

Vleermuizen Vleermuisprotocol 

Soortenstandaard 

gewone dwergvleer-

muis 2014 

batdetector type Pet-

tersson D240x 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland, Ministe-

rie van Economi-

sche Zaken, 2014. 

Soortenstandaard 

Gewone dwerg-

vleermuis Pipistrel-

lus pipistrellus 

(versie 2.0 decem-

ber 2014). 

24/5/2016, 

25/5/2016, 

26/5/2016, 

6/6/2016, 

7/6/2016, 

20/6/2016, 

21/6/2016, 

22/6/2016, 

5/7/2016, 

6/7/2016, 

20/8/2016, 

21/8/2016, 

22/8/2016, 

29/8/2016, 

30/8/2016, 

18/9/2016, 

19/8/2016, 

20/8/2016 

J. Melis  

Tabel 4 Onderzoeksmethode fase 4 en 5 (Buro Bakker, 2016c) 

 

3.2.2 Toelichting per soort(groep) 

Gierzwaluw 

Het onderzoek naar de gierzwaluw heeft plaatsgevonden conform de soortenstandaard van de gier-

zwaluw 2014. Tijdens 3 veldbezoeken op 13 juni, 23 juni en 10 juli 2016 zijn de woningen geobser-

veerd en is gelet op langsgierende en in- en uitvliegende gierzwaluwen. 
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Huismus 

Het onderzoek naar de huismus heeft plaatsgevonden conform de soortenstandaard van de huismus 

2014. Tijdens 2 veldbezoeken op 12 april en 11 mei 2016 zijn de woningen geobserveerd en is gelet 

op de aanwezigheid van broedende huismussen in en nabij de woningen. 

 

Tijdens het onderzoek naar de huismus is ook gelet op de aanwezigheid van andere broedvogels.  

 

Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden conform het vleermuisprotocol, versie 27 

maart 2013 en heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen in de woningen. 

De onderzoekrondes vonden plaats in de avond vanaf zonsondergang of in de ochtend vóór zons-

opkomst bij het in- en uitvliegen van de vleermuizen. De omstandigheden tijdens de inventarisaties 

waren voldoende voor het verkrijgen van betrouwbare onderzoeksresultaten. 

 

De bezoeken zijn op de volgende tijdstippen uitgevoerd: 

• Avondbezoeken kraamtijd: vanaf zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang; 

• Ochtendbezoeken kraam- en paartijd: vanaf 2 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomt; 

• Avondbezoeken paartijd: vanaf 1 uur na zonsondergang tot 3 uur na zonondergang. 

 

Om de aanwezigheid van vleermuizen in het onderzoeksgebied te bepalen is gebruik gemaakt van 

een time-expansion batdetector type Pettersson D240x. Met behulp van deze batdetector is het 

mogelijk om de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren, om te zetten in voor mensen hoorba-

re geluiden. Aan de hand van het ritme en frequentie van het geproduceerde geluid is het mogelijk 

om, soms in combinatie met zichtwaarnemingen, vleermuizen op naam te brengen. Met dit type 

batdetector is het daarnaast mogelijk om opnames te maken die met gespecialiseerde software  

(Batsound) geanalyseerd kunnen worden. Met name voor determinatie van soorten van het geslacht 

Myotis is dit een effectief hulpmiddel.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd tussen april en september 2016 en is daarmee actueel. 
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4 | Aanwezigheid beschermde soorten 

4.1 Vogelrichtlijnsoorten 

4.1.1 Jaarrond beschermde nesten 

Huismus 

Voorkomen in plangebied 

De te slopen woningen bieden volop nestelmogelijkheden voor huismussen. Huismussen kunnen via 

de gevelpannen aan de kopse kanten en via de dakgoot onder het dak komen om daar te nestelen. 

Tijdens de quickscan in januari 2016 zijn verspreid in het gebied groepjes huismussen waargenomen 

op de daken van woningen.  

 

Bij het onderzoek naar nesten van huismussen tijdens de broedperiode in 2016 zijn in totaal elf nes-

ten van huismussen waargenomen. In tabel 5 is per fase weergegeven waar nesten zijn aangetrof-

fen.  

 

Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Piersonpad 24 en 38 Goeman Borgesiusstraat 2 en 16 Groen van Prinsterenlaan 25, 68, 69, 

79, 87, 89, 90 

Totaal: 2 Totaal: 2 Totaal: 7 

Tabel 5 Waargenomen nesten van huismussen in fase 3, 4 en 5. Zie ook figuur 5 

 

Bij het tweede bezoek op 11 mei 2016 werd de meeste activiteit van huismussen waargenomen, met 

name aan de achterzijde van de Groen van Prinsterenlaan.  

Uit het nader onderzoek is gebleken dat niet alle potenties voor de broedgelegenheid door huismus-

sen zijn benut binnen het plangebied.  

 

Binnen het plangebied zijn ook andere essentiële onderdelen van het leefgebied van de huismus 

aanwezig. In de wijk zijn diverse tuinen met wintergroene struiken (foto 2) aanwezig (conifeer, hulst). 

Ook hoekjes voor stofbaden zijn in ruime mate aanwezig. 
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Foto 2 Voorbeeld van beschutting voor de huismus in tuinen 

 

Geschiktheid omgeving plangebied 

Tijdens het nader onderzoek werden ook buiten het plangebied werden op verschillende plekken, 

waaronder direct grenzend aan het plangebied, nesten van huismussen waargenomen. In de wijk 

Gorecht-West zijn naast de rode bakstenen woningen veel rijtjeshuizen aanwezig die vergelijkbare 

mogelijkheden bieden wat betreft de nestgelegenheid voor huismussen (zie foto 3 en figuur 4). Ook 

andere onderdelen van het essentieel leefgebied, zoals groenblijvende struiken en heggen, zijn in 

ruime mate voorhanden.  

 

Conclusie 

Binnen het plangebied zijn elf nesten van huismussen waargenomen. Ook andere essentiële onder-

delen van het leefgebied zijn aanwezig, zoals hoekjes voor stofbaden en groenblijvende struiken 

voor beschutting. Binnen het plangebied worden niet alle potenties voor nestelmogelijkheden benut 

door de huismussen. Buiten het plangebied zijn vergelijkbare potenties voor huismussen aanwezig. 

Er zijn ook buiten het plangebied nesten van huismussen waargenomen. Ook buiten het plangebied 

zijn niet alle nestelmogelijkheden reeds benut. Voor de huismussen die hun voortplantingsplaats 

hebben in de te slopen woningen zijn er dus alternatieven aanwezig in de directe omgeving van het 

plangebied.  
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Foto 3 Geschikte woningen voor de huismus in de Dreeslaan (boven) en Thorbeckelaan (midden en onder). Zie 

voor ligging figuur 3 
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Gierzwaluw 

Voorkomen in plangebied 

De te slopen woningen bieden veel nestelmogelijkheden voor gierzwaluwen. De dieren kunnen een-

voudig onder de eindnokken van nagenoeg alle woningen komen. 

 

Bij het onderzoek werden in totaal 27 nesten van gierzwaluwen aangetroffen binnen het plangebied.  

 

Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Nolenstraat 21, 23, 80, 83 en 93 Goeman Borgesiusstraat 8, 9, 18, 46, 

48, 49, 53, 58, 76, 100 en106  

Groen van Prinsterenlaan 17, 25, 43, 

48, 75, 87 en 92 

Piersonpad 22 en 24 Van Houtenlaan 28 Fruinpad12 

Totaal: 7 Totaal: 12 Totaal: 8 

Tabel 6 Waargenomen nesten van gierzwaluwen in fase 3, 4 en 5. Zie ook figuur 5 

 

Binnen het plangebied hebben de gierzwaluwen de nestelmogelijkheden die er zijn ook grotendeels 

benut.  

 

Geschiktheid omgeving plangebied 

Ook buiten het plangebied werden veel nesten van gierzwaluwen waargenomen. Het ging om diver-

se nesten aan andere, niet te slopen delen, van de Nolensstraat. Er werden met zekerheid nesten 

vastgesteld op Nolensstraat 58 en 73. Verder werden er minimaal negen nesten direct buiten het 

plangebied waargenomen, tevens aan de Goeman Borgesiusstraat, de Groen van Prinsterenlaan en 

de Van Houtenlaan. 

 

Ook andere rijtjeswoningen in Gorecht-West bieden volop mogelijkheden voor gierzwaluwen. Ook 

daar kunnen de vogels onder de eindnok komen, bijvoorbeeld in de woningblokken aan de Thor-

beckelaan en de Dreeslaan (zie foto 3 en figuur 4).  

 

 
Figuur 4 Ligging Thorbecke- en Dreeslaan ten opzichte van te slopen woningen 

 

 

 

Fase 3 

Fase 4 Fase 5 
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Conclusie 

Binnen het plangebied zijn 27 nesten van gierzwaluwen aangetroffen. De vogels hebben de broed-

gelegenheid die er is grotendeels benut. Ook buiten het plangebied zijn er volop broedmogelijkheden 

aanwezig voor de gierzwaluw. Direct buiten het plangebied zijn elf nesten aangetroffen. In de wijk 

zijn veel rijtjeswoningen aanwezig met eindnokken die toegankelijk zijn voor gierzwaluwen, onder 

andere in de Dreeslaan en de Thorbeckelaan.  

 

4.1.2 Overige broedvogels 

In de woningen kunnen algemene broedvogels tot broeden komen in gaten en nissen in de gevels. 

Het gaat om soorten als spreeuw en witte kwikstraat. Ook in de tuinen kunnen algemene broedvo-

gels tot broeden komen. Het gaat bijvoorbeeld om merel en vink.   

De nesten van deze soorten zijn alleen in het broedseizoen beschermd. De sloop van de woningen 

en het weghalen van groen gebeurt buiten het broedseizoen. Hierdoor is overtreding van de ver-

bodsbepalingen niet aan de orde.  

 

4.2 Habitatrichtlijnsoorten 

4.2.1 Broedvogels 

Jaarrond beschermde nesten 

Huismus en gierzwaluw staan niet op bijlage I van de conventie van Bonn of bijlage II van de con-

ventie van Bern. Het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn is dus niet van toepassing.  

 

Overige broedvogels 

In de woningen kunnen algemene broedvogels tot broeden komen in gaten en nissen in de gevels. 

Het gaat bijvoorbeeld om koolmees en zwarte roodstaart, deze soorten staan op bijlage II van de 

conventie van Bern. Ook in de tuinen kunnen algemene broedvogels tot broeden komen, bijvoor-

beeld heggenmus, roodborst en winterkoning, allen soorten van bijlage II van Bern.  

 

De nesten van deze soorten zijn alleen in het broedseizoen beschermd. De sloop van de woningen 

en het weghalen van groen gebeurt buiten het broedseizoen. Hierdoor is overtreding van de ver-

bodsbepalingen niet aan de orde. 

 

4.2.2 Vleermuizen 

Voorkomen in het plangebied 

Potenties 

De te slopen woningen bieden volop potenties voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Het type wo-

ning is typisch voor verblijfplaatsen van soorten als de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer-

muis en laatvlieger. De spouwmuren en ruimtes onder het dak zijn vrij toegankelijk via de gevelpan-

nen op de zijgevels (foto 4) en via kieren onder de dakgoten aan voor- en achtergevels. De potentie 

wordt nog versterkt door scheuren, kieren, ontbrekende bakstenen en scheefliggende dakpannen 

(Buro Bakker, 2016a).  
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Foto 4 Voorbeeld van de invliegmogelijkheden voor vleermuizen aan de kopse kant van één van de te slopen 

blokken 

 

Waargenomen soorten 

Tijdens de veldonderzoeken naar vleermuizen werden met name gewone dwergvleermuis en in 

mindere mate laatvlieger en ruige dwergvleermuis waargenomen in het plangebied (Buro Bakker, 

2016bc).  

 

Verblijfplaatsen 

Er zijn in totaal zeven verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen vastgesteld binnen het 

plangebied. Het betrof alle zomerverblijfplaatsen van solitaire dieren. In het plangebied zelf kunnen 

winterverblijven op basis van bezoeken in het voorjaar en het najaar worden uitgesloten. Er werden 

toen geen verblijfplaatsen vastgesteld. De aangetroffen vleermuizen overwinteren elders. 

 

Fase Adres Type verblijfplaats Datum Aantal dieren 

3 Nolenstraat 31 Zomerverblijfplaats 10-7-2017 1 

4 Goeman Borgesiusstraat 7 Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

4 Goeman Borgesiusstraat 17 Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

4 Goeman Borgesiusstraat 40 Zomerverblijfplaats 5-7-2016 1 

4 Goeman Borgesiusstraat 26/28 Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

5 Groen van Prinsterenlaan 18 Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

5 Groen van Prinsterenlaan 81 Zomerverblijfplaats 6-7-2016 1 

Tabel 7 Aangetroffen verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. Zie ook figuur 5 

 

Binnen het plangebied lijken de gewone dwergvleermuizen niet alle potenties voor verblijfplaatsen te 

hebben benut.  

 

Er werden geen verblijfplaatsen van laatvliegers of ruige dwergvleermuizen vastgesteld binnen het 

plangebied.  

 

Essentieel foerageergebied 

De tuinen en het beperkt aanwezige openbaar groen zijn geschikt als marginaal foerageergebied. 

Essentieel foerageergebied is niet aanwezig en gaat dus niet verloren als gevolg van het plan.  
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Essentiële vliegroutes  

Er zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als belangrijke vliegroute. De aan-

wezigheid van essentiële vliegroutes kan derhalve worden uitgesloten. Het plan leidt daarom niet tot 

aantasting van essentiële vliegroutes.  

 

Voorkomen in de omgeving van het plangebied 

Ook buiten het plangebied werden verblijfplaatsen vastgesteld, ook van de ruige dwergvleermuis. Dit 

wijst erop dat er een uitgebreid netwerk van verblijfplaatsen in de omgeving aanwezig is. In de om-

geving van het plangebied zijn veel rijtjeswoningen aanwezig die goede potenties bieden voor 

dwergvleermuizen, zoals in de Thorbeckelaan en de Dreeslaan (zie foto 3 en figuur 4). De dieren 

kunnen onder de eindnokken van de woningen en onder zijgevelpannen komen. De tuinen van die 

woningen vormen ook geschikt foerageergebied.  

 

Conclusie 

Tijdens het onderzoek zijn zeven zomerverblijven van solitaire gewone dwergvleermuizen vastge-

steld. Winterverblijfplaatsen kunnen op basis van het onderzoek worden uitgesloten. Binnen het 

plangebied lijken de potenties voor verblijfplaatsen bij lange na niet te worden benut door (gewone 

dwerg) vleermuizen.  

Binnen het plangebied is marginaal foerageergebied aanwezig. Er is geen sprake van aantasting van 

essentieel foerageergebied. Essentiële vliegroutes zijn ook niet aanwezig.  

 

Verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis en laatvlieger zijn niet waargenomen en kunnen op basis 

van het onderzoek worden uitgesloten. 

 

Buiten het plangebied werden verblijfplaatsen vastgesteld van zowel de gewone als de ruige dwerg-

vleermuis. Dit wijst erop dat er een uitgebreid netwerk van verblijfplaatsen in de omgeving aanwezig 

is. 

 

4.3 Samenvatting 

Tabel 8 geeft een samenvatting van de relevante soorten en de functies voor deze soorten binnen 

het plangebied welke van belang zijn in het kader van de ontheffingsaanvraag. In figuur 5 zijn de 

locaties van de aangetroffen nesten en verblijfplaatsen weergegeven.  

 

Aanwezige beschermde 

soort i.h.k.v. de aanvraag 

Essentiële functie(s) van het plangebied 

voor de soort 

Aantal Kritische periode voor de 

soort aanwezig in het 

plangebied. 

Huismus Nesten onder dakpannen 

Schuilplaatsen in groenblijvende struiken, 

heggen, klimop 

Foerageergebied in tuinen en openbaar 

groen 

11 Maart t/m augustus 

Perioden met extreme kou 

in de winter 

Overige broedvogels Nesten onder pannen en in tuinen -- Half maart t/m half juli 

Gierzwaluw Nesten onder het dak 27 Half april t/m eind augustus 

Gewone dwergvleermuis Zomerverblijfplaatsen voor solitaire dieren 7 April tot november 

Tabel 8 Samenvatting soorten en functies die van belang zijn in het kader van de ontheffingsaanvraag 
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Figuur 5 Locaties aangetroffen nesten en verblijfplaatsen 
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5 | Beschrijving effecten 

5.1 Vogelrichtlijnsoorten 

5.1.1 Jaarrond beschermde nesten 

Huismus 

Het slopen van de woningen en het verwijderen van groen kan in het broedseizoen leiden tot: 

• Het doden van jonge, niet vliegvlugge dieren 

• Verstoring van broedende vogels 

• Beschadiging van nesten en eieren 

 

Wanneer de sloop buiten het broedseizoen en buiten perioden met extreme kou wordt uitgevoerd 

kunnen de volgende effecten optreden: 

• Verstoring van rustende vogels 

• Beschadiging van nesten en rustplaatsen 

 

De 11 nesten en rustplaatsen onder de daken en in struiken worden permanent aangetast.  

 

Gierzwaluw 

Het slopen van de woningen kan in het broedseizoen leiden tot: 

• Het doden van jonge, niet vliegvlugge dieren 

• Verstoring van broedende vogels 

• Beschadiging van nesten en eieren 

 

Wanneer de sloop buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd kunnen de volgende effecten optreden: 

• Beschadiging van nesten 

 

De 27 nesten onder de daken worden permanent aangetast.  

 

5.1.2 Overige broedvogels 

De sloop van de woningen en het verwijderen van groen uit de tuinen leidt in het broedseizoen tot 

verstoring van broedende vogels, het doden van jongen en beschadiging van nesten en eieren. 

Wanneer er buiten het broedseizoen wordt gewerkt, is er geen sprake van overtreding van de ver-

bodsbepalingen van de Wnb.  

 

5.2 Habitatrichtlijnsoorten 

5.2.1 Overige broedvogels 

De sloop van de woningen en het verwijderen van groen uit de tuinen leidt in het broedseizoen tot 

verstoring van broedende vogels, het doden van jongen en beschadiging van nesten en eieren. 

Wanneer er buiten het broedseizoen wordt gewerkt, is er geen sprake van overtreding van de ver-

bodsbepalingen van de Wnb. 
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5.2.2 Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis 

De sloop van de woningen kan leiden tot het verstoren en doden van dieren. Daarnaast is sprake 

van het permanent vernielen van zeven zomerverblijfplaatsen van solitaire gewone dwergvleermui-

zen.  

 

5.3 Samenvatting 

Tabel 9 geeft een samenvatting van de effecten die optreden op de beschermde soorten als gevolg 

van het plan. De negatieve effecten doen zich voor tijdens de sloop van woningen en het verwijderen 

van groen uit de tuinen. 

 

Beschermde 

waarde 

Beschermings-

regime 
Type effect 

Tijdens werkzaamhe-

den of gebruiksfase 
Beoordeling effect 

Huismus 

 

Vogelrichtlijn en 

jaarrond be-

schermd nest 

 

Het doden van jonge, niet  

vliegvlugge dieren 

Tijdens werkzaamhe-

den in broedseizoen 

Treedt alleen op bij werken 

in het broedseizoen 

Verstoring van broedende vogels 

Beschadiging van 11 nesten (en 

eieren) 

Door sloop gaan nesten 

permanent verloren  

Verstoring van rustende vogels 

Tijdens werkzaamhe-

den buiten broedsei-

zoen 

Effect is mogelijk bij werken 

buiten broedseizoen 

Beschadiging van 11 rustplaatsen 

(nesten) 

Door sloop gaan nesten en 

rustplaatsen permanent 

verloren 

Gierzwaluw 

Vogelrichtlijn en 

jaarrond be-

schermd nest 

Het doden van jonge, niet  

vliegvlugge dieren 

 

Tijdens werkzaamhe-

den 

Treedt alleen op bij werken 

in het broedseizoen 

Verstoring van broedende vogels 

 

Beschadiging van 27 nesten (en 

eieren) 

Door sloop gaan nesten 

permanent verloren  

Algemene broed-

vogels zoals merel 
Vogelrichtlijn Verstoring van broedvogels 

Tijdens werkzaamhe-

den 

Treedt alleen op bij werken 

in het broedseizoen 

Algemene broed-

vogels zoals 

winterkoning 

Habitatrichtlijn Verstoring van broedvogels 
Tijdens werkzaamhe-

den 

Treedt alleen op bij werken 

in het broedseizoen 

Gewone dwerg-

vleermuis 
Habitatrichtlijn 

Doden van dieren 

Tijdens werkzaamhe-

den 

 

Verstoren van dieren 

Beschadiging rustplaats 

Werkzaamheden leiden tot 

permanent verlies 7 zomer-

verblijfplaatsen 

Tabel 9 Samenvatting van de effecten van het voornemen op de beschermde soorten en functies in het plangebied 

zonder mitigerende maatregelen 
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6 | Overtreding verbodsbepalingen 

In onderstaande tabel is per beschermde soort aangegeven welke verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming worden overtreden als gevolg van het voornemen en waarvoor ontheffing wordt 

aangevraagd. 

 

Soort-

naam/soortgroep 

Beschermingsregime Overtreding 

zonder mitigatie  

Overtreding met 

mitigatie 

Aanvraag  

ontheffing 

Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

Huismus art. 3.1  

doden 

storen/ 

vernielen/ 

beschadigen 

 Ja Ja 

storen/ 

vernielen/ 

beschadigen 

Ja 

Gierzwaluw doden 

storen/ 

vernielen/ 

beschadigen 

 Ja Ja 

vernielen/ 

beschadigen 

Ja 

Overige broedvogels art. 3.1  

storen 

 Ja Nee^ Nee 

Overige broedvogels  art. 3.5 

storen 

Ja Nee^ Nee 

Gewone dwergvleer-

muis 

 art. 3.5 

doden 

storen/ 

vernielen/ 

beschadigen 

Ja Ja 

doden*/ 

storen/ 

vernielen/ 

beschadigen 

Ja 

Tabel 10 Overtreding van de verbodsbepalingen door het voornemen  zonder en met mitigatie en of het hiervoor 

nodig is ontheffing aan te vragen. * Op aanraden van provincie Groningen nemen we voor zekerheid ook doden mee als 

mogelijke overtreding. ^Er wordt gewerkt buiten het broedseizoen 
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7 | Maatregelen 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven die voor en tijdens de sloop worden uitgevoerd 

en permanente maatregelen.  

 

7.2 Maatregelen voor en tijdens de werkzaamheden 

7.2.1 Huismus 

De sloop van de woningen leidt tot permanent verlies van elf nesten. Het nest van de huismus is 

jaarrond beschermd. De meest kwetsbare periodes zijn het broedseizoen (maart t/m augustus, soms 

uitloop tot in september) en periodes met extreme koude in de winter. Buiten deze kwetsbare perio-

des zijn huismussen niet strikt gebonden aan de nesten als rust- en schuilplaats, maar worden vaak 

gezamenlijk rustplaatsen in struiken of bomen gebruikt.  

 

De sloop wordt gefaseerd uitgevoerd, verspreid over meerdere jaren. De werkzaamheden worden 

buiten het broedseizoen uitgevoerd, bij voorkeur in het najaar. De sloop van fase 3 vindt voor het 

broedseizoen plaats, in februari. Voordat de sloop plaatsvindt wordt de opgaande vegetatie in de 

tuinen verwijderd en worden de gebouwen ongeschikt gemaakt voor huismussen. Deze maatregelen 

zullen leiden tot verstoring van individuen, maar voorkomen tegelijkertijd dat er individuen worden 

gedood tijdens de werkzaamheden. In de directe omgeving van het plangebied zijn in ruime mate 

groenelementen aanwezig die als rust- en schuilplaats kunnen dienen.  

De overige belangrijke elementen van het leefgebied van de huismus, welke worden gebruikt om te 

foerageren, slapen en stofbaden, zijn in de directe omgeving van het plangebied ook in voldoende 

mate aanwezig en blijven onaangetast omdat daar geen werkzaamheden plaatsvinden.  

 

Tijdelijke voorzieningen fase 3 

Er zijn in maart 2017 22 nestkasten in de omgeving van het plangebied opgehangen, aan de school 

en de kerk (zie foto 5). De kerk ligt op minimaal 150 meter van het plangebied van fase 3 en de 

school grenst direct aan fase 3 (zie figuur 6). Zowel rond de kerk als rond de school is veel groen 

aanwezig in de vorm van dichte struiken en bomen. De huismussen hebben voldoende tijd gehad 

om deze voorzieningen te ontdekken. In de directe omgeving van het plangebied zijn daarnaast veel 

voor huismussen geschikte woningen aanwezig. Hierdoor zijn er veel alternatieven in de directe 

omgeving van het plangebied.  
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Foto 5 Foto’s tonen een deel van de opgehangen nestkasten voor huismussen aan de kerk (links) en de school 

(rechts) (nestkast: Vivara pro, type NK MU 04) 

 

 
Figuur 6 Locaties waar tijdelijke kasten zijn opgehangen zijn aangeduid met groene lijnen (S= School, K= Kerk) 
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Alternatieven voor fase 4 en 5 

In 2019 worden de woningen in fase 4 gesloopt en in 2020 de woningen in fase 5. De nieuwe wonin-

gen in fase 3 worden in 2019 opgeleverd en de nieuwbouw van fase 4 in 2021. Op het moment dat 

de woningen in fase 4 worden gesloopt zijn de permanente voorzieningen die zijn aangebracht in 

fase 2 en 3 dus (grotendeels) beschikbaar. Daarnaast zijn er nog de nestkasten die zijn opgehangen 

aan de kerk en de school. In totaal gaat het om 22 nestkasten en 10 + 325 m vogelvide in fase 2 en 

3, oftewel in totaal 692 potentiële broedplaatsen voor huismussen.  

 

Op het moment dat fase 5 wordt gesloopt, zijn in ieder geval de 670 potentiële broedplaatsen in fase 

2 en 3 beschikbaar. Daarnaast wordt ook in fase 4 5 m vogelvide per woning ingebouwd, waardoor 

nog eens 500 broedplaatsen beschikbaar komen.  

 

Het is daarom niet nodig aanvullende maatregelen te treffen om nog meer of elders tijdelijk nestkas-

ten op te hangen voor de huismus.  

 

7.2.2 Gierzwaluw 

De sloop van de woningen leidt tot het permanent verlies van 27 nesten. Het nest van de gierzwaluw 

is jaarrond beschermd. De kwetsbare periode is het broedseizoen (half april t/m eind augustus). 

Buiten deze kwetsbare periode zijn gierzwaluwen niet aanwezig in Nederland.  

De sloop wordt gefaseerd uitgevoerd, verspreid over meerdere jaren. De sloop wordt bij voorkeur 

buiten het broedseizoen uitgevoerd. Bij fase 3 vindt de sloop plaats vanaf februari 2018. Voordat de 

sloop plaatsvindt worden de gebouwen ongeschikt gemaakt voor gierzwaluwen. Deze maatregelen 

zullen leiden tot verstoring van individuen, maar voorkomen tegelijkertijd dat er individuen worden 

gedood tijdens de werkzaamheden. 

 

Het plangebied fungeert niet als essentieel foerageergebied voor de gierzwaluwen. Gierzwaluwen 

hebben een groot bereik en foerageren daar waar de meeste insecten te halen zijn. Dat kan ook op 

grote afstand van het plangebied.  

 

Dankzij de planning en op de gierzwaluwen afgestemde werkwijze van de sloopwerkzaamheden 

wordt voorkomen dat er tijdens de sloop negatieve effecten optreden. Gezien het grote aantal nest-

plaatsen dat is vastgesteld, in totaal 27, zouden 135 tijdelijke nestkasten moeten worden opgehan-

gen. Dat is een excessief aantal. Omdat de sloop gefaseerd wordt uitgevoerd, is het in dit geval 

verantwoord om hiervan af te wijken. Tijdens de uitvoering van fase 4 en 5 zijn namelijk de voorzie-

ningen in de nieuwbouw van fase 2 en fase 3 beschikbaar.  

 

Tijdelijke voorzieningen fase 3 

Er zijn daarom alleen tijdelijke nestkasten gerealiseerd ten behoeve van het verlies van 7 nestplaat-

sen in fase 3. Hiervoor zijn in totaal 40 kasten in de omgeving van het plangebied opgehangen, met 

name aan de school en aan de kerk. Dit is gedaan in maart en mei 2017. De gierzwaluwen hebben 

zo vrijwel een heel broedseizoen de tijd gehad om de voorzieningen te ontdekken. De afstand tot het 

plangebied van fase 3 bedraagt 0-150 meter. In de directe omgeving van het plangebied zijn daar-

naast veel voor gierzwaluwen geschikte woningen aanwezig. Hierdoor zijn er veel alternatieven in de 

directe omgeving van het plangebied.  
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Foto 6 Voorbeeld opgehangen gierzwaluwkasten aan de kerk (voor ligging, zie figuur 6) 

 

Alternatieven voor fase 4 en 5 

In 2019 worden de woningen in fase 4 gesloopt en in 2020 de woningen in fase 5. De nieuwe wonin-

gen in fase 3 worden in 2019 opgeleverd en de nieuwbouw van fase 4 in 2021. Op het moment dat 

de woningen in fase 4 worden gesloopt zijn de permanente voorzieningen die zijn aangebracht in 

fase 2 en 3 dus (grotendeels) beschikbaar. Daarnaast zijn er nog de nestkasten die zijn opgehangen 

aan de kerk en de school. In totaal gaat het om 40 nestkasten en 135 inbouwstenen in fase 2 en 3, 

oftewel in totaal 175 potentiële broedplaatsen voor gierzwaluwen.  

 

Op het moment dat fase 5 wordt gesloopt, zijn in ieder geval de 135 potentiële broedplaatsen in fase 

2 en 3 beschikbaar. Daarnaast worden ook in fase 4 inbouwstenen ingebouwd, ca. 33 (in totaal in 

fase 4 + 5 65 inbouwstenen).  

 

Het is daarom niet nodig aanvullende maatregelen te treffen om nog meer of elders tijdelijk nestkas-

ten op te hangen voor de gierzwaluw.  

 

7.2.3 Algemene broedvogels 

De sloopwerkzaamheden en het verwijderen van groen uit de tuinen vinden plaats buiten het broed-

seizoen. Hierdoor worden effecten op algemene broedvogels effectief voorkomen.  

 

7.2.4 Gewone dwergvleermuis 

Als gevolg van de sloop gaan in totaal zeven verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen perma-

nent verloren binnen het plangebied. Het betreft zomerverblijfplaatsen van solitaire dieren. In fase 3 

gaat het om één verblijfplaats, in fase 4 om vier verblijfplaatsen en in fase 5 twee verblijfplaatsen. 

Binnen het plangebied lijken de gewone dwergvleermuizen niet alle potenties voor verblijfplaatsen te 

hebben benut. In het plangebied zelf kunnen winterverblijven op basis van bezoeken in het voorjaar 

en het najaar worden uitgesloten. De aangetroffen vleermuizen overwinteren elders. 

 

De sloop wordt gefaseerd, verspreid over enkele jaren uitgevoerd. De woningen waarin de verblijf-

plaatsen zijn aangetroffen worden buiten de kwetsbare perioden van de vleermuizen gesloopt. Dat 

betekent dat sloop kan plaatsvinden in de periode van 1 november tot 1 april. Voorafgaand aan de 

sloop worden de woningen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen door de kantpannen te verwijde-

ren. Tijdens het onderzoek zijn geen winterverblijven aangetroffen. In principe kan daarmee worden 

uitgesloten dat er vleermuizen aanwezig zijn als er gesloopt wordt. De maatregelen die worden ge-
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troffen vormen een extra borging dat verstoring of het doden van individuen niet zal optreden tijdens 

de sloop.  

 

Tijdelijke voorzieningen fase 3 

In maart en mei 2017 zijn in de omgeving van het plangebied tijdelijke voorzieningen aangebracht 

voor de vleermuizen. Er zijn 28 wandschalen geplaatst op de kerk en de school. De school ligt direct 

naast fase 3 en de kerk op ca. 150 meter van het plangebied (zie foto 6 en figuur 6). De wandscha-

len zijn bewezen effectief als zomerverblijf. In de directe omgeving van het plangebied zijn daarnaast 

veel voor dwergvleermuizen geschikte woningen aanwezig. Hierdoor zijn er veel alternatieven in de 

directe omgeving van het plangebied.  

 

 
Figuur 7 Wandschaal voor vleermuizen (www.waveka.com)  

 

Alternatieven fase 4 en 5 

In 2019 worden de woningen in fase 4 gesloopt en in 2020 de woningen in fase 5. De nieuwe wonin-

gen in fase 3 worden in 2019 opgeleverd en de nieuwbouw van fase 4 in 2021. Op het moment dat 

de woningen in fase 4 worden gesloopt zijn de permanente voorzieningen die zijn aangebracht in 

fase 2 en 3 dus (grotendeels) beschikbaar. Daarnaast zijn er nog de wandschaaltjes die zijn opge-

hangen aan de kerk en de school. In totaal gaat het om 28 wandschalen en 28 inbouwstenen in fase 

2 en 3, oftewel in totaal 56 potentiële verblijven voor de gewone dwergvleermuis.  

 

Op het moment dat fase 5 wordt gesloopt, zijn in ieder geval de 28 inbouwstenen in fase 2 en 3 

beschikbaar. Daarnaast worden ook in fase 4 inbouwstenen ingebouwd, ca. 21 (in totaal in fase 4 + 

5 42 inbouwstenen).  

 

Het is daarom niet nodig aanvullende maatregelen te treffen om nog meer of elders tijdelijk kasten 

op te hangen voor de gewone dwergvleermuis.  

 

7.2.5 Ecologische begeleiding 

De werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog en deskundige op het gebied van 

huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen uitgevoerd. Voordat met de werkzaamheden wordt ge-

start, wordt gecontroleerd of er nog huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aanwezig zijn. Ver-

volgens worden onder ecologische begeleiding maatregelen getroffen om de nesten en verblijfplaat-

sen ongeschikt te maken, zodat dieren de woningen tijdig kunnen verlaten. Er wordt een ecologisch 

werkprotocol opgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een concept hiervan is al opge-

nomen in bijlage 4. 

 

7.3 Permanente maatregelen 

7.3.1 Huismus 

In de nieuwbouw van fase 2 wordt 10 m vogelvide aangebracht, hetgeen 20 potentiële broedplaat-

sen oplevert. In de nieuwbouw van fasen 3 t/m 5 wordt 5 meter vogelvide per woning ingebouwd. In 

totaal worden hierdoor in fase 3 650 nestplekken voor huismussen gerealiseerd. In fase 4 en 5 zijn 
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dit respectievelijk 500 en 670 nestplekken. Hiermee wordt een duidelijke ecologische plus gecreëerd, 

zie ook paragraaf 7.4.1 

 

De vogelvides vormen nieuwe, permanent geschikte nestgelegenheid. Daarnaast wordt in het open-

baar groen rekening gehouden met de huismus door voldoende schuilmogelijkheden te bieden. Het 

groen wordt vooral aangebracht tussen de woningblokken (het noordelijk en zuidelijk deel van fase 

3) en naast de woningblokken (aan de west- en oostzijde).  

In figuur 8 is het groenplan voor fase 3 weergegeven. Dit groenplan fungeert ook als blauwdruk voor 

fase 4 en 5. De inrichting van fase 4 en 5 wordt afgestemd met Buro Bakker, zodat is geborgd dat 

ook in die fasen voldoende schuilmogelijkheden aanwezig zullen zijn voor huismussen.  

 

Langs de particuliere woningen worden hagen van maximaal 1,8 m hoog geplant. Daarnaast wordt 

ook langs het fietspad ten zuiden van fase 3 en 2 een haag aangeplant. Naast de hagen worden 

langs de woningblokken bomen geplant van verschillende hoogtes. Hierdoor is verzekerd dat de 

huismussen voldoende schuil- en rustplaatsen hebben. De groenstroken ten westen en oosten van 

de woningen bieden foerageer- en drinkmogelijkheden. Figuur 8 toont het groenplan voor fase 3. 

 

Doordat de sloop verspreid over meerdere jaren plaatsvindt hebben de huismussen ook veel tijd om 

de alternatieven te ontdekken. 

 

7.3.2 Gierzwaluw 

In de nieuwbouw van fase 2 en 3 worden 135 inbouwstenen geplaatst die dienen als nieuwe, per-

manent geschikte nestgelegenheid. Ze worden ingebouwd op het noorden en oosten.  

 

Door de gefaseerde uitvoering van sloop en nieuwbouw zijn te allen tijde voldoende nestlocaties 

beschikbaar. Op het moment dat de nieuwbouw van fase 2 af is, zijn er ook nestplaatsen beschik-

baar voor de gierzwaluwen die hun nestplaatsen hebben in woningen die in fase 4 en 5 gesloopt 

worden.  

Doordat de sloop verspreid over meerdere jaren plaatsvindt hebben de gierzwaluwen ook ruim de 

tijd om de alternatieven te ontdekken. 

 

In fase 4 en 5 worden nog eens 65 inbouwstenen ingebouwd, ook met een noordelijke of oostelijke 

oriëntatie. Hiermee komt het totaal aantal permanente nestplaatsen op 200. Hierdoor wordt een 

duidelijke ecologische plus gerealiseerd, zie ook paragraaf 7.4.1. 
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Figuur 8 Groenplan fase 3 met daarin voldoende groen voor de huismus 

 

 

7.3.3 Gewone dwergvleermuis 

In de nieuwbouw van fase 2 en 3 worden 28 inbouwstenen voor vleermuizen ingebouwd. Deze wor-

den georiënteerd op het westen of zuiden. De inbouwstenen worden deels geschakeld
1
 (10 stuks), 

zodat de stenen ook kunnen dienen als kraamverblijf. De stenen zijn ook geschikt als paarverblijf 

voor gewone dwergvleermuizen.  

 

                                                           

 

 
1 Dit betekent dat de stenen direct naast elkaar worden ingebouwd, waarbij de tussenschotten worden verwijderd. Zo 

kunnen de vleermuizen van de ene ruimte naar de andere ruimte kruipen. Er ontstaat zo ook voldoende ruimte voor 

grotere aantallen vleermuizen en de inbouwstenen kunnen dan ook dienst doen als kraamkolonie.  

Geen eigendom Lefier 
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Figuur 9 Inbouwsteen vleermuizen 

 

In de nieuwbouw van fase 4 en 5 worden nog eens 42 inbouwstenen ingebouwd. Deze worden deels 

geschakeld (22 stuks). De oriëntatie is overwegend zuidelijk en westelijk, maar er worden ook stenen 

met een oostelijke oriëntatie ingebouwd. Dit geeft vleermuizen de gelegenheid de beste locaties te 

kiezen.  

 

In totaal worden hierdoor 70 nieuwe potentiële verblijfplaatsen gerealiseerd. Hierdoor wordt een 

duidelijke ecologische plus gerealiseerd (zie paragraaf 7.4.1).  

 

Omdat de sloop verspreid over meerdere jaren plaatsvindt hebben de gewone dwergvleermuizen 

ook ruim de tijd om de alternatieven te ontdekken.  

 

7.4 Overzicht maatregelen 

In tabel 11 is een samenvatting gegeven van de tijdelijke alternatieven en de permanente voorzie-

ningen die worden getroffen in de verschillende fasen.  

 

Soort Aantal aangetroffen  

verblijven 

fase 3 t/m 5 

Tijdelijke  

alternatieven  

fase 3 

Permanente  

voorzieningen  

fase 2 + 3 

Permanente 

voorzieningen  

fase 4 + 5 

Huismus 11 22 10 + 5 x 65 m vogelvi-

de = 670 broedplaat-

sen 

5 m per woning, in 

totaal 1170 broed-

plaatsen 

Gierzwaluw 27 40 135 65 

Gewone dwergvleer-

muis 

7 28 28 42 

Tabel 11 Overzicht tijdelijke alternatieven en permanente maatregelen 

 

7.4.1 Ecologische plus 

Er worden voor dit project extra maatregelen getroffen om behoud en herstel van de populaties van 

de beschermde soorten mogelijk te maken. Dit noemen we een ecologische plus. In tabel 12 is aan-

gegeven wat de plus inhoudt. Hierbij hebben we de vereisten voor alternatieven wat betreft de aan-

tallen uit de soortenstandaards (die inmiddels vervangen zijn door de Kennisdocumenten) als uit-

gangspunt genomen. In de Kennisdocumenten ontbreken deze richtlijnen namelijk meestal.  
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Soort Aantal aangetroffen  

verblijven 

fase 3 t/m 5 

Permanent alterna-

tief, minimum vereis-

te in soortenstan-

daards 

Totaal voorzieningen 

Gorecht-West 

Ecologische plus 

Huismus 11 22 broedplekken 1840 broedplekken 1818 broedplekken 

Gierzwaluw 27 135 broedplekken 200 broedplekken 70 broedplekken 

Gewone dwergvleer-

muis 

7 28 verblijven 70 verblijven 42 verblijven 

Tabel 12 Overzicht van de ecologische plus die gerealiseerd wordt bij de herstructurering van Gorecht-West 
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8 | Gunstige staat van instandhouding 

8.1 Huismus 

Landelijke staat van instandhouding 

De landelijke staat van instandhouding van de huismus is beoordeeld als matig ongunstig op de 

aspecten populatie en verspreiding. Het leefgebied en het toekomstperspectief voor deze soort is 

wel als gunstig beoordeeld (https://www.sovon.nl/nl/soort/15910, geraadpleegd oktober 2017). De 

laatste tien jaren vertoont de populatie een significante toename van <5% per jaar 

(https://www.sovon.nl/nl/soort/15910, geraadpleegd oktober 2017). De populatie van de soort klimt 

dus langzaam uit een dal en het toekomstperspectief is gunstig.  

 

Lokale staat van instandhouding 

In het plangebied komen huismussen in een lage dichtheid voor. Het lijkt erop dat de huismussen 

niet alle mogelijkheden ten volle benutten. De omvang van de populatie in het plangebied is dermate 

beperkt dat deze zonder aanvoer van buitenaf op de lange termijn niet duurzaam is.  

In de directe omgeving van het plangebied zijn vergelijkbare voor huismussen geschikte woningen 

aanwezig. Dit betekent dat er wel uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de populatie.  

 

Gevolgen van het plan 

De sloop wordt gefaseerd over meerdere jaren en buiten de meest kwetsbare periodes uitgevoerd. 

Als dat niet lukt worden vooraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de beschermde soor-

ten de woningen op tijd kunnen verlaten en niet meer terug kunnen keren. Hiermee wordt voorkomen 

dat er dieren worden gedood tijdens de sloop. Er zijn tijdig tijdelijke nestkasten opgehangen in de 

omgeving van het plangebied. Daarnaast worden al in fase 2 nieuwe permanente broedmogelijkhe-

den gerealiseerd voor de huismus. Daardoor zijn er te allen tijde schuilmogelijkheden aanwezig 

onder daken in het plangebied. Er zijn daarnaast voldoende alternatieven aanwezig in de directe 

omgeving van het plangebied, zoals in de Thorbeckelaan en de Dreesstraat. Tijdens het onderzoek 

zijn ook daadwerkelijk nesten van de huismus waargenomen in de directe omgeving van het plange-

bied.  

Voorafgaande aan de sloop worden de rustplaatsen onder de daken ongeschikt gemaakt voor de 

huismussen, zodat die de woningen tijdig kunnen verlaten. Er wordt gewerkt onder ecologische be-

geleiding en volgens een ecologisch werkprotocol. In fase 3 t/m 5 wordt per woning 5 meter aan 

vogelvides ingebouwd, waardoor er weer volop broedmogelijkheden worden geboden. Er wordt 

hiermee ook een duidelijke ecologische plus gerealiseerd. Daarnaast wordt het openbaar groen zo 

ingericht dat wordt voldaan aan de vereisten van de huismus. 

 

Dankzij de alternatieven en de maatregelen die in het kader van het voornemen worden getroffen, 

waaronder het aanbrengen van voldoende permanente alternatieve broedvoorzieningen, is zeker dat 

dit project niet zal leiden tot negatieve effecten op de lokale populatie of de staat van instandhouding 

van deze soort. Hierdoor is gegarandeerd dat de huidige populatie in stand kan blijven en mogelijk 

nog kan toenemen in de toekomst. De gunstige staat van instandhouding is niet in het geding.  

 

8.2 Gierzwaluw 

Landelijke staat van instandhouding 

De landelijke staat van instandhouding van de gierzwaluw is beoordeeld als gunstig 

(https://www.sovon.nl/nl/soort/7950, geraadpleegd oktober 2017). De trend van de populatie is onbe-

kend (https://www.sovon.nl/nl/soort/7950, geraadpleegd oktober 2017).  
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Lokale staat van instandhouding 

De gierzwaluwen die broeden in de rode bakstenen woningen maken onderdeel uit van een grotere 

lokale populatie binnen de wijk Gorecht-West. In de wijk zijn veel rijtjeswoningen aanwezig. Aan de 

kopse kanten van deze woningblokken kunnen gierzwaluwen nestgelegenheid vinden. Er werden 

tijdens het onderzoek 11 nestplaatsen waargenomen direct buiten het plangebied.  

Binnen het plangebied zijn de plekken met potenties voor broedgelegenheid grotendeels ook daad-

werkelijk in gebruik bij de gierzwaluwen. Slechts op een paar potentieel geschikte plekken zijn gier-

zwaluwen niet aangetroffen. Het is niet duidelijk of dat ook geldt voor de rest van de wijk. Er wordt 

verwacht dat er buiten het plangebied nog wel niet bezette alternatieve broedlocaties aanwezig zijn. 

De lokale staat van instandhouding wordt op basis van deze informatie als gunstig beoordeeld.  

 

Gevolgen van het plan 

De sloop wordt gefaseerd over meerdere jaren en bij voorkeur buiten de kwetsbare periode uitge-

voerd. Als dat niet lukt worden vooraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bescherm-

de soorten de woningen op tijd kunnen verlaten en niet meer terug kunnen keren. Hiermee wordt 

voorkomen dat er dieren worden gedood tijdens de sloop. Er zijn tijdig 40 tijdelijke nestkasten opge-

hangen in de omgeving van het plangebied. Daarnaast worden al in fase 2 nieuwe permanente 

broedmogelijkheden gerealiseerd voor de gierzwaluw. Daardoor zijn er te allen tijde voldoende alter-

natieven aanwezig onder daken in het plangebied. Er zijn daarnaast voldoende alternatieven aanwe-

zig in de directe omgeving van het plangebied, zoals in de Thorbeckelaan en de Dreesstraat. Tijdens 

het onderzoek zijn ook daadwerkelijk nesten van de gierzwaluw waargenomen in de directe omge-

ving van het plangebied.  

 

Voorafgaande aan de sloop worden de nestplaatsen ongeschikt gemaakt voor de gierzwaluwen. Er 

wordt gewerkt onder ecologische begeleiding en volgens een ecologisch werkprotocol. Er worden in 

totaal 200 inbouwstenen geplaatst in de nieuwbouw van fase 2 t/m 5.Er wordt hiermee ook een eco-

logische plus gerealiseerd.  

 

Dankzij de maatregelen die in het kader van het plan worden getroffen, waaronder het aanbrengen 

van voldoende tijdelijke en permanente alternatieve broedvoorzieningen, is zeker dat het plan niet 

zal leiden tot negatieve effecten op de lokale populatie of de staat van instandhouding van deze 

soort. Doordat er meer alternatieven worden aangeboden dan volgens de richtlijn uit de soortenstan-

daard is vereist, wordt een duidelijke ecologische plus gerealiseerd. Hierdoor is gegarandeerd dat de 

huidige populatie in stand kan blijven en mogelijk nog kan toenemen in de toekomst. 

 

8.3 Gewone dwergvleermuis 

Landelijke staat van instandhouding 

De gewone dwergvleermuis is in ons land zeer algemeen en niet bedreigd 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/gewone-dwergvleermuis-pipistrellus-pipistrellus, geraad-

pleegd oktober 2017). De staat van instandhouding is gunstig.  

 

Lokale staat van instandhouding 

De gewone dwergvleermuizen die verblijven in de te slopen woningen maken onderdeel uit van een 

grotere lokale populatie. Er is in de wijk een netwerk van verblijfplaatsen aanwezig. In de omgeving 

van het plangebied zijn dan ook voldoende alternatieven tijdens zomerperiode om naar uit te wijken. 

Er zijn veel rijtjeswoningen aanwezig in de wijk Gorecht-West. Dit zijn oudere woningen die qua 

bouwstijl vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke verblijfplaatsen. Deze woningen beschikken ook 

over bereikbare spouwmuren. Dit levert veel potenties op voor vleermuizen, en zeker voor gewone 

dwergvleermuizen die aan zeer kleine spleten en kieren al genoeg hebben.  

Op basis van deze informatie wordt de lokale staat van instandhouding van de gewone dwergvleer-

muis als gunstig ingeschat. 
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Gevolgen van het plan 

De sloop wordt gefaseerd over meerdere jaren en buiten de kwetsbare periode uitgevoerd. Er zijn 

tijdig 28 tijdelijke wandschalen opgehangen in de omgeving van het plangebied. Daarnaast worden 

al in fase 2 nieuwe permanente alternatieve verblijfplaatsen ingebouwd. Daardoor zijn er te allen tijde 

voldoende alternatieven aanwezig. Er zijn daarnaast voldoende alternatieven aanwezig in de directe 

omgeving van het plangebied, zoals in de Thorbeckelaan en de Dreesstraat. Tijdens het onderzoek 

zijn ook daadwerkelijk meerdere verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen buiten 

het plangebied. 

 

Voorafgaande aan de sloop worden de verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt voor de vleermuizen. Er 

wordt gewerkt onder ecologische begeleiding en volgens een ecologisch werkprotocol. Er worden in 

totaal 70 inbouwstenen geplaatst in de nieuwbouw van fase 2 t/m 5.Er wordt hiermee ook een ecolo-

gische plus gerealiseerd.  

 

De vleermuizen kunnen eenvoudig uitwijken naar de alternatieven in en in de omgeving van het 

plangebied. Ook is het ecologische belang van een enkele zomerverblijfplaats beperkt. Daarnaast 

vinden dergelijke solitaire vleermuizen vaak op meerdere plekken geschikte verblijven. De aanwe-

zigheid van alternatieven alsmede de maatregelen die worden getroffen om alternatieve tijdelijke en 

permanente verblijfplaatsen te realiseren, maken dat een negatief effect op de populatie kan worden 

uitgesloten. Dat geldt zowel voor tijdelijke als permanente effecten. Doordat er ruimschoots perma-

nente alternatieven worden geboden, wordt een ecologische plus gerealiseerd. Hierdoor is gegaran-

deerd dat de huidige populatie in stand kan blijven en mogelijk nog kan toenemen in de toekomst. 

De gunstige staat van instandhouding van deze soort is niet in het geding. 
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9 | Alternatieven 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of er alternatieven mogelijk zijn voor het plan.  

 

9.1 Nul-alternatief 

Het nul-alternatief is het niet slopen van de rode bakstenenwoningen. Dit is geen realistisch alterna-

tief. De wijk Gorecht-West scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend zijn: 

sociaal, economisch en fysiek. De wijk heeft een hoge bebouwingsdichtheid van 30 woningen per 

ha. In de huurwoningen wonen voornamelijk laagopgeleiden. De problemen doen zich met name 

voor in de rode bakstenen buurt. Deze woningen zijn slecht geïsoleerd en in slechte bouwkundige 

staat. Ook de woonomgeving heeft een lage kwaliteit. Er zijn parkeerproblemen doordat er te weinig 

parkeerplaatsen zijn. Een groot aantal woningen is helemaal niet per auto bereikbaar. Daarnaast is 

er weinig groen aanwezig. Er is sprake van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy 

en een opgesloten en onveilig gevoel bij bewoners. Er is ook sprake van verslavingsproblematiek. 

Zonder maatregelen zal de wijk verder afglijden. Er is een grootschalige herstructurering nodig, om 

te kwaliteit van de woningen en de leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woonge-

not, de veiligheid en de sociale cohesie van de wijk toenemen. Zonder maatregelen dreigt verpaupe-

ring en leegstand, wat uiteindelijk een duurzame instandhouding van de nesten en verblijfplaatsen 

niet ten goede komt.   

 

9.2 Alternatieve oplossingen 

Om de problemen van de wijk echt aan te kunnen pakken is een grondige herstructurering van de 

rode bakstenenbuurt nodig. Het renoveren van de rode bakstenen woningen is daarom geen optie. 

Dit biedt namelijk geen oplossing voor de sociale, fysieke en economische problematiek van de wijk. 

Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor de woningen en de leefomgeving, waardoor de leefbaarheid, 

veiligheid en sociale cohesie van deze buurt en de wijk als geheel verbeteren. Dit kan alleen als de 

rode bakstenen woningen worden gesloopt en deze buurt opnieuw wordt ingericht.   

 

9.3 Alternatieve locaties 

Het plan is locatie gebonden. Alternatieve locaties zijn niet beschikbaar.  

 

9.4 Alternatieve uitvoering van plan 

De sloop van de rode bakstenenbuurt wordt zodanig uitgevoerd dat maximaal wordt rekening ge-

houden met de beschermde soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. De sloop wordt gefa-

seerd uitgevoerd, verspreid over enkele jaren. De sloop wordt daarnaast zo mogelijk uitgevoerd 

buiten de kwetsbare perioden van huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Voorafgaande 

aan de sloop worden de woningen ongeschikt gemaakt voor deze soorten, waardoor wordt voorko-

men dat individuen tijdens de sloop worden gedood. Er worden tijdig meer dan voldoende alternatie-

ven geboden, zowel in de vorm van tijdelijke als permanente voorzieningen. Hierdoor wordt voor de 

drie soorten een ‘ecologische plus’ gerealiseerd. Dankzij de gefaseerde sloop hebben de huismus-

sen, gierzwaluwen en vleermuizen voldoende tijd om de alternatieven te ontdekken.  

Doordat al maximaal rekening wordt gehouden met de huismus, gierzwaluw en gewone dwerg-

vleermuis zijn er geen alternatieve, gunstigere uitvoeringen van het plan denkbaar.  
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10 | Wettelijke belangen 

10.1 Wettelijk belang 

In tabel 13 is aangegeven op basis van welke wettelijke belang(en) van de Vogelrichtlijn een onthef-

fing wordt aangevraagd voor huismus en gierzwaluw.  

 

Vogelrichtlijn (3.1 Wnb) Huismus en gierzwaluw 

X De volksgezondheid of de openbare veiligheid. 

 De veiligheid van het luchtverkeer. 

X Ter bescherming van flora of fauna. 

 Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of 

voor de daarmee samenhangende teelt. 

 Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere wijze van verstan-

dig gebruik, van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder 

strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

Tabel 13 Wettelijk belang Vogelrichtlijn op basis waarvan de ontheffing wordt aangevraagd voor huismus en gierzwa-

luw (aangegeven met X) 

 

In tabel 14 is aangegeven op basis van welke wettelijke belang(en) van de Habitatrichtlijn een ont-

heffing wordt aangevraagd voor de gewone dwergvleermuis. 

 

Habitatrichtlijn (3.5 Wnb) Gewone dwergvleermuis 

X Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco-

nomische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige 

effecten. 

X Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instand-

houding van de natuurlijke habitats. 

 Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor 

de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerde-

ring van planten. 

 Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of 

planten in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 

omstandigheden toe te staan. 

Tabel 14 Wettelijk belang Habitatrichtlijn op basis waarvan de ontheffing wordt aangevraagd voor gewone dwerg-

vleermuis (aangegeven met X) 
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10.2 Volksgezondheid 

In te slopen woningen is sprake van tocht-, vocht- en schimmelproblemen. Vochtige woningen zijn 

niet comfortabel en kunnen leiden tot gezondheidsklachten, of bestaande gezondheidsklachten 

verergeren
2
; 

3
: Mensen die in een vochtig of schimmelig huis wonen hebben vaker luchtwegklachten 

dan mensen die in een droog huis wonen. Wonen in een vochtig huis kan leiden tot het ontstaan van 

astma of verergering daarvan. In vochtige huizen komen meer schimmels en/of huisstofmijten voor. 

Schimmels en huisstofmijten kunnen allergieën veroorzaken. Een vochtige, schimmelige woning kan 

muf gaan ruiken en zo geurhinder veroorzaken. 

 

In het noorden van Nederland worden vocht en schimmel het vaakst aangegeven als oorzaak van 

gezondheidsklachten door het binnenmilieu (zie figuur 10).  

 
Figuur 10 Overzicht belangrijkste oorzaken van gezondheidsklachten binnenmilieu per regio, 2010. RIVM, 2010 

 

In diverse onderzoeken is een relatie aangetoond tussen het wonen in een vochtig huis en het risico 

op astma of allergie. Het is nog onvoldoende duidelijk of vocht vooral een indirecte maat is voor 

blootstelling aan mijt- of schimmelproducten of dat er ook andere factoren in de binnenlucht verant-

woordelijk zijn (Gezondheidsraad, 2007). 

 

Astma komt voor bij 7-10% van de kinderen. In de leeftijd van 6 jaar tot de leeftijd van 14 jaar rappor-

teert circa 7% van de kinderen astma; bij jongere kinderen is de prevalentie hoger. Bij volwassen ligt 

het percentage van mensen met astmatische klachten op 11%
4
.  

                                                           

 

 
2 www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/milieu-huis/vocht-schimmels/, geraadpleegd oktoberi 2017 
3 www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu/Vocht_schimmels_en_allergenen/Vocht_in_de_woning, 30-7-2012, geraad-

pleegd oktober 2017 
4 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/astma/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-

incidentie-astma-epidemiologisch-onderzoek-kinderen, geraadpleegd oktober 2017 

 

 

 



 

 

 

2017 | P16326 | Activiteitenplan Soortenbescherming Gorecht-West 

 

 

45 

Het aantal mensen met astmaklachten neemt toe (zie figuur 11). Een deel van de stijging is mogelijk 

te verklaren door veranderingen in het bewustzijn, de herkenning en de diagnostiek van astma. 

Daarnaast is een deel van de stijging waarschijnlijk te verklaren door epidemiologische ontwikkelin-

gen, zoals verandering in leefstijl en leefomgeving en de manier van registreren
3
. 

 

 
Figuur 11 Trends in aantal mensen met astma naar geslacht tussen 1991 en 2015 

 

Deze gegevens tonen aan dat een groeiend aantal mensen last heeft van astmatische klachten. Het 

is een serieus probleem. Dat maakt ook de noodzaak om een slecht binnenmilieu in huizen aan te 

pakken, groter.  

 

10.3 Openbare veiligheid 

De wijk Gorecht-West is een aandachtswijk binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De wijk 

scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend zijn: sociaal, economisch en fy-

siek. Met de gemeente en de corporaties zijn de bewoners van Gorecht-West ervan overtuigd dat de 

achteruitgang van de wijk moet worden aangepakt. Sloop en nieuwbouw van woningen is daarin een 

belangrijke stap.  

 

De wijk Gorecht-West heeft een hoge bebouwingsdichtheid van 30 woningen per ha. Een groot ge-

deelte van de wijk vormt de ‘rode bakstenen’ buurt. Deze buurt bestaat uit rode bakstenen rijtjeswo-

ningen die zijn gebouwd in de periode 1966-1975. De woningen staan dicht op elkaar en grenzen 

aan de achterzijde direct aan de voorzijde van een ander woonblok.  

 

Er is sprake van woonoverlast, verwaarlozing van tuinen, weinig privacy en een opgesloten en onvei-

lig gevoel bij bewoners. Er is ook sprake van verslavingsproblematiek. Zonder maatregelen zal de 

wijk verder afglijden. Er is een grootschalige herstructurering nodig, om te kwaliteit van de woningen 

en de leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid en de sociale 

cohesie van de wijk toenemen. Zonder maatregelen dreigt verpaupering en leegstand.  

 

Op de plek van de gesloopte woningen wordt nieuwbouw gepleegd in zogenaamde woonvelden. Met 

de nieuwe inrichting worden tevens brede stroken openbare ruimte tussen deze woonvelden gereali-
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seerd en komen er nieuwe singels voor waterberging. Het doel van deze herstructurering is om te 

kwaliteit van de woningen en de leefomgeving te verbeteren, zodat de leefbaarheid, het woongenot, 

de veiligheid en de sociale cohesie van de wijk toenemen.  

 

10.4 Voor het milieu wezenlijk gunstige effecten 

Alle woningcorporaties dienen in 2020 hun woningen gemiddeld in label B te hebben. De nieuw-

bouwwoningen in Gorecht-West zullen hun bijdrage leveren aan deze doelstelling. De te slopen 

woningen in fase 3 hebben energielabel D en de nieuwbouwwoningen energielabel A. Het zijn zoge-

naamde Nul op de meter woningen. De woningen in fase 1 hebben een energie index van 0.6 en van 

fase 2 0.4 + zonnepanelen. Ook de nieuwbouwwoningen in fase 4 en 5 zullen een vergelijkbare 

energieprestatie hebben.  

 

Deze afspraken zijn op landelijk niveau vastgesteld in het Energieconvenant dat in 2012 is gepresen-

teerd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Hierin is vastgelegd dat de woningbouwsector aan-

zienlijk moet bezuinigen op het gebouwgebonden energieverbruik. Het uitgangspunt van het Ener-

gieconvenant is dat in 2020 alle woningen een gemiddelde Energie Index van 1.25 hebben (gemid-

deld energielabel B) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012).  

 

Punt 6 van het Energieconvenant geeft aan dat “alle partijen het belang van energiebesparing zien, 

vanwege het klimaat, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de stijging van de energieprijzen in 

relatie tot de woonlastenontwikkeling” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2012). Daarmee is het thema milieu een belangrijk onderdeel van het Energieconvenant. Bij het 

opwekken van energie wordt veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Bij het verbranden van 

deze fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij. Dit heeft negatieve gevolgen voor het klimaat, het 

milieu en flora en fauna. Door de isolerende maatregelen kan zuiniger worden gestookt, wat leidt tot 

minder verbruik van fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Lefier 

draagt daarom met dit project direct bij aan bescherming van het milieu en flora en fauna. 

 

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het Parijs-akkoord betekent 

voor Nederland een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 80% of meer in 2050. Uitvoe-

ring daarvan vraagt om zodanig ingrijpende veranderingen, dat de voorbereiding en invoering daar-

van zo snel mogelijk moeten worden opgepakt wil dit doel nog haalbaar zijn 

(http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2016/klimaatakkoord-parijs-vergt-ingrijpend-beleid-in-

nederland, geraadpleegd oktober 2017). 

 

Het behalen van deze doelstelling vergt een grote inzet van overheid, private partijen en burgers. Er 

zijn ingrijpende maatregelen nodig. De nieuwbouw van de energiezuinige woningen in Gorecht-West 

is hier uiteraard slechts een heel klein onderdeel van. Maar dit is op zijn beurt weer onderdeel van 

het verbeteren van de energieprestaties van alle sociale huurwoningen in heel Groningen, en ook in 

de rest van Nederland op basis van het Energieconvenant.  

 

10.5 Bescherming flora en fauna  

In alle fasen worden voorzieningen ingebouwd voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. 

Hierbij wordt een veelvoud van het aantal nesten en verblijfplaatsen gerealiseerd dat bij de sloop 

verloren gaat. Voor de huismussen gaat het in totaal om 1840 nieuwe permanente broedplaatsen. 

Voor de gierzwaluw in totaal om 200 permanente broedplaatsen en voor de gewone dwergvleermuis 

om 70 potentiële verblijfplaatsen.  

Dankzij deze maatregelen draagt dit project bij aan behoud en herstel van de populaties van be-

schermde vogels en vleermuizen in Hoogezand. Het is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen, 

zoals dit sinds dit jaar wordt toegepast in Amsterdam en in enkele Brabantse steden. Ingrepen in 

bestaande bebouwing, zeker ook in krimpgebieden, vormen voor deze dieren een constante bedrei-

ging. Door in de nieuwbouw rekening te houden met deze soorten en nieuwe broed- en voortplan-
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tingsmogelijkheden te bieden, wordt er aan bijgedragen dat deze soorten ook in de toekomst hun 

plek behouden. Het plan leidt dus ook tot een ecologische plus: er wordt meer ruimte geboden aan 

de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis (zie ook tabel 12 in paragraaf 7.4.1). 

De voorzieningen kunnen daarnaast gebruikt worden door andere gebouwbewonende soorten, zoals 

de spreeuw en de ruige dwergvleermuis. Ook deze soorten kunnen dus profiteren.  
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1 | Aanleiding en vraagstelling 

In de wijk Gorecht in Hoogezand is sloop van 227 woningen en 103 garages voorzien. Dit werk is 

onderverdeeld in verschillende fases. Dit project behandeld fase 3, 4 en 5. Het gaat per fase om de 

volgende adressen: 

 
Fase 3 

Woningen 

 Piersonpad 12 t/m 38 

 Nolensstraat 2 t/m 50, 68 t/m 94, 7 t/m 49 en 75 t/m 93 

 

Garages 

 Nolensstraat 1G t/m 31G 

 
Fase 4 

 Woningen  

 Goeman Borgesiussstraat 1 t/m 31, 49 t/m 63, 2 t/m 58 en 78 t/m 118 

 Van Houten 2 t/m 28 

 

Garages 

 Goeman Borgesiusstraat 1G t/m 16G 

 
Fase 5 

Woningen 

 Groen van Prinsterenstraat 17 t/m 43, 18 t/m 48, 66 t/m 92 en 69 t/m 87 

 Fruinpad 2 t/m 12 en 22 t/m 28 

 

Garages 

 Groen van Prinsterenstraat 1G t/m 24G, Dreeslaan 1G t/m 16G 

 

Effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de gewenste ontwikkeling, kunnen niet op 

voorhand worden uitgesloten. Buro Bakker is gevraagd om middels een verkennende toetsing 

(quickscan) eventueel aanwezige beschermde flora en fauna in beeld te brengen en de effecten van 
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de gewenste ontwikkeling op deze soorten te beoordelen. Op 28 januari 2016 is een veldbezoek 

gebracht waarbij (potenties voor) beschermde flora en fauna in beeld gebracht zijn. 

 

2 | Resultaten 

2.1 Broedvogels 

Voorkomen 

Jaarrond beschermde soorten 

Jaarrond beschermde nesten van zowel Gierzwaluwen en Huismussen zijn aannemelijk in de wo-

ningen in alle drie de fases. De dieren kunnen eenvoudig onder de eindnokken van nagenoeg alle 

woningen komen. Huismussen kunnen via de gevelpannen aan de kopse kanten en via de dakgoot 

onder het dak komen om daar te nestelen. Er werden verspreid in het gebied groepjes Huismussen 

waargenomen op de daken van de woningen. Het is waarschijnlijk dat deze daar ook broeden. Met 

betrekking tot Huismussen moet ook rekening worden gehouden met vast leefgebied. In de wijk zijn 

diverse tuinen met wintergroene struiken (fig. 1) aanwezig (conifeer, hulst). Ook hoekjes voor stofba-

den zijn in ruime mate aanwezig. 

 

 
Figuur 1 Voorbeeld van veel beschutting voor Huismussen in tuinen. 

 

In de garageboxen kunnen jaarrond beschermde nesten worden uitgesloten. Deze bevatten geen 

geschikte openingen voor Huismussen en zijn te laag voor een geschikte aanvliegroute van Gier-

zwaluwen.  

 

Algemene broedvogels 

In de woningen kunnen algemene broedvogels tot broeden komen in gaten en nissen in de gevels. 

Het gaat om soorten als Spreeuw, Koolmees, Witte kwikstraat en Zwarte roodstaart. De garage-

boxen bieden geen nestlocaties voor algemene broedvogels. 

 

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten 
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Vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van Huismussen en 

Gierzwaluwen in de woningen is bij alle fases een nader onderzoek naar deze soorten noodzakelijk. 

Om te bepalen waar en hoeveel Huismussennesten in het plangebied aanwezig zijn moeten twee 

onderzoeksrondes worden uitgevoerd conform de Soortenstandaard Huismus, tussen 1 april en 15 

mei, met een tussentijd van tenminste 10 dagen. Voor de Gierzwaluw moeten conform een soortge-

lijke Soortenstandaard drie bezoeken worden uitgevoerd in de periode van 1 juni tot 15 juli, met een 

tussentijd van minimaal 10 dagen. Door conform de Soortenstandaards te werken is juridische 

houdbaarheid gegarandeerd. 

Wanneer nesten worden aangetroffen is een ontheffingsaanvraag bij de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland (RVO) noodzakelijk. De garageboxen bieden geen potenties voor jaarrond be-

schermde nesten.  

 

Algemene broedvogels 

Vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van een aantal algemene broedvogels moeten de wonin-

gen in ieder geval buiten het broedseizoen gesloopt worden. Dit loopt van half maart tot eind augus-

tus.  

Voor de sloop van de garageboxen hoeft geen rekening met het broedseizoen te worden gehouden. 

 

2.2 Vleermuizen 

Voorkomen 

Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen van zwaar beschermde vleermuizen kunnen op voorhand niet worden uitgesloten in 

alle woningen in alle drie de fases. Het type woning is typisch voor verblijfplaatsen van soorten als 

de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De spouwmuren en ruimtes 

onder het dak zijn vrij toegankelijk via de gevelpannen op de zijgevels (fig. 2) en via kieren onder de 

dakgoten aan voor- en achtergevels. De potentie wordt nog versterkt door scheuren, kieren, ontbre-

kende bakstenen en scheefliggende dakpannen. De kans is groot dat er meerdere verblijfplaatsen 

aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Potenties voor vleermuisverblijfplaatsen. 

 

De garageboxen zijn niet geschikt voor verblijfplaatsen. Deze zijn erg laag voor een vrije aanvlieg-

route en een plat dak is ongunstig door sterke opwarming in de zomer. Vleermuizen kunnen boven-
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dien niet achter de houten gevelbetimmering komen omdat deze strak tegen de gevels aanzitten. 

Andere geschikte holtes of kieren zijn niet aanwezig in de gevels of het dak. 

 

Belangrijke vliegroutes  
Er zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als belangrijke vliegroute. De aan-
wezigheid van essentiële vliegroutes kan derhalve worden uitgesloten. 
 

Belangrijk foerageergebied 

Beide locaties (woningen en garageboxen) zijn geschikt als marginaal foerageergebied. Essentieel 

foerageergebied is niet aanwezig. 

 

Effecten en vervolg 

Alle woningen in alle fases bieden mogelijkheden voor vleermuisverblijfplaatsen. Om uitsluitsel te 

krijgen over de aanwezigheid van verblijfplaatsen, de aantallen, types en locaties is een nader on-

derzoek noodzakelijk. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2013 

om juridische houdbaarheid te garanderen. Het protocol schrijft voor dat er minimaal vier rondes 

moeten worden uitgevoerd verspreid over de periode van mei tot en met september. 

 

De garageboxen bieden geen potenties voor vleermuisverblijfplaatsen. Hier is geen nader onderzoek 

noodzakelijk. 

 

2.3 Overige soorten 

Van de matig zwaar beschermde Steenmarter is het aannemelijk dat deze leefgebied heeft in het 

plangebied. Dit betreft geen essentieel leefgebied omdat soortgelijke bebouwing in de omgeving van 

het plangebied een soortgelijke functie vervult. Sporen van verblijfplaatsen die daar op wijzen (uit-

werpselen, vraat- en krapsporen en prooiresten) werden niet aangetroffen.  

Overige zwaarder beschermde soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten in het plangebied. 

Er ontbreekt geschikt leefgebied of de soorten komen niet in de omgeving van Hoogezand voor. Het 

plangebied biedt wel geschikt leefgebied voor een beperkt aantal licht beschermde soorten waarvoor 

de zorgplicht van toepassing is.  

 

3 | Conclusie en vervolg 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

 Vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van Huismus-

sen en Gierzwaluwen in de woningen is een nader onderzoek naar deze soorten noodzake-

lijk. Dit geldt voor de fases 3, 4 en 5. 

 Om te bepalen waar en hoeveel Huismussennesten in het plangebied aanwezig zijn moe-

ten twee onderzoeksrondes worden uitgevoerd conform de Soortenstandaard Huismus, 

tussen 1 april en 15 mei, met een tussentijd van tenminste 10 dagen.  

 Voor de Gierzwaluw moeten conform een soortgelijke Soortenstandaard drie bezoeken 

worden uitgevoerd in de periode van 1 juni tot 15 juli, met een tussentijd van minimaal 10 

dagen. Door conform de Soortenstandaards te werken is juridische houdbaarheid gegaran-

deerd. 

 Wanneer nesten worden aangetroffen is een ontheffingsaanvraag bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) noodzakelijk. Onderdeel van deze aanvraag zijn mitige-

rende maatregelen, zoals het werken buiten het broedseizoen en het plaatsen van vervan-

gende nestlocaties. 
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Algemene broedvogels 

 Vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van een aantal algemene broedvogels moeten 

de woningen buiten het broedseizoen gesloopt worden.  

 Dit loopt van half maart tot eind augustus. 

 

Vleermuizen 

 Vanwege de vele potenties voor vleermuisverblijfplaatsen in de woningen is een nader on-

derzoek in fase 3, 4 en 5 noodzakelijk.  

 Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2013 om juridische 

houdbaarheid te garanderen. 

 Het protocol schrijft voor dat er minimaal vier rondes moeten worden uitgevoerd verspreid 

over de periode van mei tot en met september. 

 Wanneer verblijfplaatsen worden aangetroffen is een ontheffingsaanvraag bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) noodzakelijk. Onderdeel van deze aanvraag zijn miti-

gerende maatregelen, zoals het werken buiten de gevoelige periode voor vleermuizen en 

het plaatsen van vervangende verblijfplaatsen. 

 

Steenmarter 

 De Steenmarter heeft hoogstens marginaal foerageergebied in en om het complex. Effecten 

en vervolgstappen zijn derhalve niet aan de orde. 

 

Licht beschermde soorten 

 Voor de licht beschermde soorten geldt alleen de zorgplicht.  

 De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te be-

rokkenen.  

 

De garageboxen in de fases 3, 4 en 5 bieden geen potenties voor beschermde soorten. Hier is geen 

nader onderzoek noodzakelijk. Deze kunnen zonder verdere vervolgstappen gesloopt worden. 

 



 

 

 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

B 2 | Bijlage: Nader onderzoek 
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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In de wijk Gorecht in Hoogezand is sloop van 227 woningen voorzien. Dit werk is onderverdeeld in 

meerdere projecten en fases. Dit rapport behandeld de sloop van woningen aan het Piersonpad en 

woningen aan de Nolensstraat. Voor de sloop is op 28 januari 2016 een quickscan in het kader van 

de Flora- en faunawet uitgevoerd
1
. Bij deze quickscan kon het voorkomen van nesten van huismus-

sen en gierzwaluwen en verblijfplaatsen van vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten. Dit 

rapport doet verslag van het nader onderzoek naar deze soorten en geeft antwoord op de volgende 

vragen: 

 

- Zijn er nesten van gierzwaluwen, huismussen en/of vleermuizen aanwezig in het plange-

bied? 

- Wat zijn de effecten van de sloop op deze nesten en verblijfplaatsen? 

- Is een ontheffingsprocedure aan de orde? 

 

1.2 Wettelijk kader 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om ruimtelij-

ke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende planten en dieren 

te beschermen. Alle vleermuizensoorten en nestplaatsen van broedvogels zijn zwaar beschermd 

volgens de Flora- en faunawet. Vleermuizen staan daarnaast in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en 

genieten op basis daarvan een strikte bescherming op Europese schaal. De Flora- en faunawet kent 

een aantal artikelen, waarvan de volgende van toepassing zijn op het onderhavige project: 

 

• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat de beïn-

vloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is;  

• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren; 

• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten of holen 

van beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

 

Het gaat kortom om de bescherming van de soort, maar ook om individuele dieren en hun functione-

le leefomgeving. Onder de functionele leefomgeving wordt verstaan alle gebiedsfuncties die van 

belang zijn in het leven van de soort. Bij vleermuizen gaat het naast de bescherming van de verblijf-

plaatsen ook om de bescherming van vaste foerageergebieden en vliegroutes. Wanneer het met 

mitigerende maatregelen mogelijk is om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de soort te behouden, hoeft geen ontheffing worden aangevraagd. Hierbij is dan 

van belang dat de ecologische functionaliteit van het gebied op geen enkel moment kwalitatief of 

kwantitatief verslechtert en dat de mitigerende maatregelen met een aan zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid zullen werken. Wanneer de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

                                                           

 

 
1 Buro Bakker, 2016. Quickscan FF-wet sloop Hoogezand fase 3,4 en 5. In opdracht van Lefier. 
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verblijfplaatsen niet kan worden gegarandeerd door mitigerende maatregelen moet ontheffing wor-

den aangevraagd. 

 

Aan deze ontheffing moeten mitigerende en compenserende maatregelen worden gekoppeld. De 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ontheffing vervolgens op de volgen-

de punten: 

 

• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats 

aangetast door de werkzaamheden? 

• Is er een andere bevredigende oplossing? 

• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

• Is er een wettelijk belang? 

 

Voor soorten uit het zwaarste beschermingsregime van de Flora- en faunawet en die daarnaast ook 

zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, kan alleen ontheffing gekregen worden op grond 

van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Hieronder valt ook “Dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard”. RVO beoordeelt of 

het wettelijk belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepalingen. 

 

Omdat vleermuizen vallen onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, moet de gunstige staat van in-

standhouding van populaties lokaal beoordeeld worden. Concreet houdt dit in dat er geen afbreuk 

gedaan mag worden aan de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige (deel)populatie in 

het plangebied. Compensatie moet dan ook plaatsvinden ter versterking van de desbetreffende po-

pulatie. 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) van kracht. De bescherming van de 

soorten in dit onderzoek verandert daarmee niet. Het bevoegd gezag zal echter overgaan van het 

Ministerie van Economische Zaken naar de provincie. Een ontheffing moet daarom vanaf 1 januari 

2017 bij de provincie worden aangevraagd. 

 

1.3 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in Hoogezand, gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het betreft de wonin-

gen met de volgende adressen: 

 

- Piersonpad 12 t/m 38 (even) 

- Nolensstraat 2 t/m 50 (even) 

- Nolensstraat 68 t/m 94 (even) 

- Nolensstraat 7 t/m 49 (oneven) 

- Nolensstraat 75 t/m 93 (oneven) 
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Figuur 1 Ligging van de woningen rood omkaderd. Voor het vleermuisonderzoek is het plangebied opgesplitst in b2-1  

                   en b2-2. 

 

 

1.4 Onderzoeksopzet 

1.4.1 Huismus 

Om de aanwezigheid van de Huismus vast te stellen is de locatie tweemaal bezocht in april en mei 

(tabel 1). Er is tijdens deze veldbezoeken gelet op territoriaal roepende en in- en uitvliegende Huis-

mussen. Voor het onderzoek zijn de geldende richtlijnen zoals opgenomen in de soortenstandaard 

van de Huismus (RVO, 2014) gehanteerd. 

 

Tabel 1 Bezoekdata en omstandigheden veldbezoeken Huismus.  

-HUISMUS- 

Datum Start Einde 
Temp. 

ºC 
Wind Bewolking 

12 april 2016 12.45u 13.15u 16 2 2/8 bewolkt 

11 mei 2016 11.00u 11.30u 24 2 5/8 bewolkt 

 

1.4.2 Gierzwaluw 

Om de aanwezigheid van Gierzwaluw vast te stellen is de locatie drie keer bezocht tussen 1 juni en 

15 juli (tabel 2). Er is tijdens deze veldbezoeken gelet op langsgierende en in- en uitvliegende Gier-

zwaluwen. Voor het onderzoek zijn de geldende richtlijnen zoals opgenomen in de soortenstandaard 

van de Gierzwaluw (RVO, 2014) gehanteerd. 
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Tabel 2 Bezoekdata Gierzwaluw.  

-GIERZWALUW- 

Datum 

13 juni 2016 

23 juni 2016 

10 juli 2016 

 

De bezoeken zijn uitgevoerd vanaf 1 uur vóór zonsondergang tot 1 uur na zonsondergang. 

 

1.4.3 Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen 

in het pand. De onderzoeksrondes vonden plaats in de avond vanaf zonsondergang of in de ochtend 

vóór zonsopkomst bij het in- en uitvliegen van de vleermuizen. De omstandigheden tijdens de inven-

tarisaties waren voldoende voor het verkrijgen van betrouwbare onderzoeksresultaten.  

 

Tabel 3 Bezoekdata vleermuisonderzoek 

Datum Zonsondergang/opkomst 

27 mei 2016 21:45 

28 mei 2016 21:46 

13 juni 2016 22:01 

23 juni 2016 22:04 

10 juli 2016 5:33 

31 augustus 2016 20:29 

1 september 2016 20:26 

21 september 2016 19:40 

22 september 19:38 

 

De bezoeken zijn op de volgende tijdstippen uitgevoerd: 

 

Avondbezoeken kraamtijd:  vanaf zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang; 

Ochtendbezoeken kraam- en paartijd: vanaf 2 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomt; 

Avondbezoeken paartijd : vanaf 1 uur na zonsondergang tot 3 uur na zonondergang. 

 

Om de aanwezigheid van vleermuizen in het onderzoeksgebied te bepalen is gebruik gemaakt van 

een time-expansion batdetector type Pettersson D240x. Met behulp van deze batdetector is het 

mogelijk om de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren, om te zetten in voor mensen hoorba-

re geluiden. Aan de hand van het ritme en frequentie van het geproduceerde geluid is het mogelijk 

om, soms in combinatie met zichtwaarnemingen, vleermuizen op naam te brengen. Met dit type 

batdetector is het daarnaast mogelijk om opnames te maken die met gespecialiseerde software 

(Batsound) geanalyseerd kunnen worden. Met name voor determinatie van soorten van het geslacht 

Myotis is dit een effectief hulpmiddel. Het onderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol
2
.

                                                           

 

 
2
 Vleermuisvakberaad, 2013. Vleermuisprotocol, versie 27 maart 2013. 
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2 | Resultaten en effectenbeoordeling 

2.1 Huismus 

Resultaten 

Bij het onderzoek naar nesten van huismussen zijn twee nesten in de woningen aangetroffen, name-

lijk aan Piersonpad 24 en 38. Bij het tweede bezoek werd de meeste activiteit van huismussen 

waargenomen. Er werden ook een aantal nesten buiten het plangebied waargenomen, waaronder 

aan Piersonpad 2. 

 

Effectenbeoordeling 

Met de sloop van de woningen aan Piersonpad 24 en 38 verdwijnen twee jaarrond beschermde 

nesten van de huismus.  

 

2.2 Gierzwaluwen 

Resultaten 

Bij het onderzoek werden 7 nesten van gierzwaluwen aangetroffen binnen het plangebied. De nes-

ten bevinden zich in Nolensstraat 21, 23, 80, 83 en 93 en in Piersonpad 22 en 24. Tevens werden er 

een aantal nesten buiten het plangebied waargenomen. Het ging om diverse nesten aan andere, niet 

te slopen delen, van de Nolensstraat. Er werden met zekerheid nesten vastgesteld op Nolensstraat 

58 en 73.  

 

Effectenbeoordeling 

Met de sloop van Nolenstraat 21, 23, 80, 83 en 93 en Piersonpad 22 en 24 gaan 7 jaarrond be-

schermde nesten van gierzwaluwen verloren. 

 

2.3 Vleermuizen 

Resultaten 

Tijdens de veldonderzoeken naar vleermuizen werden met name gewone dwergvleermuis en in 

mindere mate laatvlieger en ruige dwergvleermuis waargenomen in het plangebied. Er werd één 

verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis vastgesteld in het plangebied. Op 10 juli 2016 werd 

een invliegende gewone dwergvleermuis waargenomen op Nolensstraat 31. 

 

Effectenbeoordeling 

Er is één zwaar beschermde verblijfplaats van de Gewone dwergvleermuis aanwezig aan Nolens-

straat 31. Deze verblijfplaats zal verloren gaan door de werkzaamheden. 
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3 | Conclusie 

3.1 Samenvatting aanwezigheid van zwaar beschermde soorten 

Met betrekking tot de aanwezigheid van zwaar beschermde soorten, zijn op basis van het uitgevoer-

de onderzoek de volgende conclusies van toepassing: 

 

Huismus:  

• Er werden twee jaarrond beschermde nesten van huismussen waargenomen binnen het plangebied. 

De nesten bevinden zich aan Piersonpad 24 en 38. 

 

Gierzwaluw: 

• Er werden zeven jaarrond beschermde nesten van de Gierzwaluw in de woningen vastgesteld. De 

nesten bevinden zich in Nolensstraat 21, 23, 80, 83 en 93 en in Piersonpad 22 en 24. 

 

Vleermuizen:  

Er werd één zomerverblijf van de Gewone dwergvleermuis aangetroffen aan Nolensstraat 31.  

 

3.2 Effecten en vervolgstappen 

Door de werkzaamheden gaan nesten van huismussen, gierzwaluwen en een verblijfplaats van de 

gewone dwergvleermuis verloren. Voor de sloop van de volgende woningen is daarom een onthef-

fingsaanvraag noodzakelijk: 

 

- Piersonpad 22, 24 en 38 

- Nolensstraat 21, 23, 31 80, 83, 93 

 

Een ontheffingsaanvraag moet tot 1 januari 2017 aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor On-

dernemend Nederland. Vanaf 1 januari 2017 verandert dit echter en moeten ontheffingen aange-

vraagd worden bij de provincie Groningen. Voorwaarden voor het uitwerken van een ontheffing blij-

ven in eerste instantie gelijk aan de huidige regeling. Dit betekent dat het volgende noodzakelijk is 

voor het verkrijgen van een ontheffing: 

 

- Voor huismussen moeten twee maanden voor aanvang van de sloop twee tijdelijke nest-

kasten per nestlocatie worden opgehangen in de directe omgeving van het plangebied. Er 

moeten daarom minimaal 4 nestkasten voor huismussen worden aangebracht, die minimaal 

2 maanden voor de sloop functioneel moeten zijn; 

- Voor gierzwaluwen moeten minimaal vijf kasten per nest worden aangebracht in de directe 

omgeving van het plangebied. De kasten moeten één broedseizoen functioneel zijn vóór 

aanvang van de sloop. Dit betekent dat er 35 gierzwaluwkasten moeten worden opgehan-

gen vóór 15 april 2017; 

- Voor vleermuizen moeten 4 kasten per verblijfplaats worden opgehangen in de directe om-

geving van het plangebied. Dit betekent dat er 4 kasten moeten worden opgehangen. Deze 

kasten moeten vóór 15 maart 2017 worden opgehangen om sloop in het najaar van 2017 

mogelijk te maken; 

- Kasten worden opgehangen op aanwijzen en onder begeleiding van een erkend ecoloog; 

- Sloop wordt vervolgens uitgevoerd in de minst kwetsbare periode voor de bovenstaande 

soorten. In dit geval betekent dat dat sloop moet worden uitgevoerd tussen september 2017 

en maart 2018 om ontheffing te kunnen verkrijgen; 
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- Sloop wordt uitgevoerd conform een op te stellen ecologisch werkprotocol; 

- In de nieuwbouw dienen permanente alternatieve voorzieningen  voor huismus, gierzwaluw 

en gewone dwergvleermuis te worden ingebouwd. In totaal moeten 4 permanente voorzie-

ningen voor de huismus, 35 permanente voorzieningen voor de gierzwaluw en 4 permanen-

te voorzieningen van de gewone dwergvleermuis worden gerealiseerd. 
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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In de wijk Gorecht in Hoogezand is sloop van 227 woningen voorzien. Dit werk is onderverdeeld in 

meerdere projecten en fases. Dit rapport behandeld de sloop van woningen in fase 4 en 5. Voor de 

sloop is op 28 januari 2016 een quickscan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd
1
. Bij 

deze quickscan kon het voorkomen van nesten van huismussen en gierzwaluwen en verblijfplaatsen 

van vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten. Dit rapport doet verslag van het nader onder-

zoek naar deze soorten en geeft antwoord op de volgende vragen: 

 

- Zijn er nesten van gierzwaluwen, huismussen en/of vleermuizen aanwezig in het plange-

bied? 

- Wat zijn de effecten van de sloop op deze nesten en verblijfplaatsen? 

- Is een ontheffingsprocedure aan de orde? 

 

1.2 Wettelijk kader 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om ruimtelij-

ke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende planten en dieren 

te beschermen. Alle vleermuizensoorten en nestplaatsen van broedvogels zijn zwaar beschermd 

volgens de Flora- en faunawet. Vleermuizen staan daarnaast in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en 

genieten op basis daarvan een strikte bescherming op Europese schaal. De Flora- en faunawet kent 

een aantal artikelen, waarvan de volgende van toepassing zijn op het onderhavige project: 

 

• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat de beïn-

vloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is;  

• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren; 

• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten of holen 

van beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

 

Het gaat kortom om de bescherming van de soort, maar ook om individuele dieren en hun functione-

le leefomgeving. Onder de functionele leefomgeving wordt verstaan alle gebiedsfuncties die van 

belang zijn in het leven van de soort. Bij vleermuizen gaat het naast de bescherming van de verblijf-

plaatsen ook om de bescherming van vaste foerageergebieden en vliegroutes. Wanneer het met 

mitigerende maatregelen mogelijk is om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de soort te behouden, hoeft geen ontheffing worden aangevraagd. Hierbij is dan 

van belang dat de ecologische functionaliteit van het gebied op geen enkel moment kwalitatief of 

kwantitatief verslechtert en dat de mitigerende maatregelen met een aan zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid zullen werken. Wanneer de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen niet kan worden gegarandeerd door mitigerende maatregelen moet ontheffing wor-

den aangevraagd. 

                                                           

 

 
1 Buro Bakker, 2016. Quickscan FF-wet sloop Hoogezand fase 3,4 en 5. In opdracht van Lefier. 
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Aan deze ontheffing moeten mitigerende en compenserende maatregelen worden gekoppeld. De 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ontheffing vervolgens op de volgen-

de punten: 

 

• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats 

aangetast door de werkzaamheden? 

• Is er een andere bevredigende oplossing? 

• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

• Is er een wettelijk belang? 

 

Voor soorten uit het zwaarste beschermingsregime van de Flora- en faunawet en die daarnaast ook 

zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, kan alleen ontheffing gekregen worden op grond 

van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Hieronder valt ook “Dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard”. RVO beoordeelt of 

het wettelijk belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepalingen. 

 

Omdat vleermuizen vallen onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, moet de gunstige staat van in-

standhouding van populaties lokaal beoordeeld worden. Concreet houdt dit in dat er geen afbreuk 

gedaan mag worden aan de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige (deel)populatie in 

het plangebied. Compensatie moet dan ook plaatsvinden ter versterking van de desbetreffende po-

pulatie. 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) van kracht. De bescherming van de 

soorten in dit onderzoek verandert daarmee niet. Het bevoegd gezag zal echter overgaan van het 

Ministerie van Economische Zaken naar de provincie. Een ontheffing moet daarom vanaf 1 januari 

2017 bij de provincie worden aangevraagd. 

 

1.3 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in Hoogezand, gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het betreft de wonin-

gen met de volgende adressen: 

 
- Goeman Borgesiusstraat 1 t/m 31, 49 t/m 63, 2 t/m 58 en 78 t/m 118 
- Van Houtenlaan 2 t/m 28 
- Groen van Prinsterenstraat 17 t/m 43, 18 t/m 48, 66 t/m 92 en 69 t/m 87 
- Fruinpad 2 t/m 12 en 22 t/m 28 
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Figuur 1 Ligging van de woningen rood omkaderd. Voor het vleermuisonderzoek is het plangebied opgesplitst in a6-1 

t/m a6-6. 

 

1.4 Onderzoeksopzet 

1.4.1 Huismus 

Om de aanwezigheid van de Huismus vast te stellen is de locatie tweemaal bezocht in april en mei 

(tabel 1). Er is tijdens deze veldbezoeken gelet op territoriaal roepende en in- en uitvliegende Huis-

mussen. Voor het onderzoek zijn de geldende richtlijnen zoals opgenomen in de soortenstandaard 

van de Huismus (RVO, 2014) gehanteerd. 

 

Tabel 1 Bezoekdata en omstandigheden veldbezoeken Huismus.  

-HUISMUS- 

Datum Start Einde 
Temp. 

ºC 
Wind Bewolking 

12 april 2016 13.15u 13.45u 16 2 2/8 bewolkt 

11 mei 2016 11.30u 12.00u 24 2 5/8 bewolkt 

 

1.4.2 Gierzwaluw 

Om de aanwezigheid van Gierzwaluw vast te stellen is de locatie drie keer bezocht tussen 1 juni en 

15 juli (tabel 2). Er is tijdens deze veldbezoeken gelet op langsgierende en in- en uitvliegende Gier-

zwaluwen. Voor het onderzoek zijn de geldende richtlijnen zoals opgenomen in de soortenstandaard 

van de Gierzwaluw (RVO, 2014) gehanteerd. 
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Tabel 2 Bezoekdata Gierzwaluw.  

-GIERZWALUW- 

Datum 

13 juni 2016 

23 juni 2016 

10 juli 2016 

 

De bezoeken zijn uitgevoerd vanaf 1 uur vóór zonsondergang tot 1 uur na zonsondergang. 

 

1.4.3 Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen 

in het pand. De onderzoeksrondes vonden plaats in de avond vanaf zonsondergang of in de ochtend 

vóór zonsopkomst bij het in- en uitvliegen van de vleermuizen. De omstandigheden tijdens de inven-

tarisaties waren voldoende voor het verkrijgen van betrouwbare onderzoeksresultaten.  

 

Tabel 3 Bezoekdata en tijden vleermuizen 

Datum Zonsondergang/-opkomst  

24 mei 2016 21:41 

25 mei 2016 21:42 

26 mei 2016 21:44 

6 juni 2016 21:56 

7 juni 2016 21:57 

20 juni 2016 22:04 

21 juni 2016 22:04 

22 juni 2016 22:04 

5 juli 2016 5:28 

6 juli 2016 5:29 

20 augustus 2016 20:53 

21 augustus 2016 20:51 

22 augustus 2016 20:48 

29 augustus 2016 20:33 

30 augustus 2016 20:31 

18 september 2016 19:47 

19 september 2016 19:45 

20 september 2016 19:42 
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De bezoeken zijn op de volgende tijdstippen uitgevoerd: 

 

Avondbezoeken kraamtijd:  vanaf zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang; 

Ochtendbezoeken kraam- en paartijd: vanaf 2 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomt; 

Avondbezoeken paartijd : vanaf 1 uur na zonsondergang tot 3 uur na zonondergang. 

 

Om de aanwezigheid van vleermuizen in het onderzoeksgebied te bepalen is gebruik gemaakt van 

een time-expansion batdetector type Pettersson D240x. Met behulp van deze batdetector is het 

mogelijk om de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren, om te zetten in voor mensen hoorba-

re geluiden. Aan de hand van het ritme en frequentie van het geproduceerde geluid is het mogelijk 

om, soms in combinatie met zichtwaarnemingen, vleermuizen op naam te brengen. Met dit type 

batdetector is het daarnaast mogelijk om opnames te maken die met gespecialiseerde software 

(Batsound) geanalyseerd kunnen worden. Met name voor determinatie van soorten van het geslacht 

Myotis is dit een effectief hulpmiddel. Het onderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol
2
.

                                                           

 

 
2
 Vleermuisvakberaad, 2013. Vleermuisprotocol, versie 27 maart 2013. 
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2 | Resultaten en effectenbeoordeling 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

2.1 Huismus 

 Resultaten 

 Bij het onderzoek naar nesten van huismussen zijn  negen nesten in de woningen aangetroffen, 

 namelijk aan Goeman Borgesiusstraat 2 en 16 en Groen van Prinsterenlaan 25, 68, 69, 79 en 87, 

 88 en 90 . Bij het tweede bezoek werd de meeste activiteit van huismussen waargenomen, en 

 met name aan de achterzijde van de Groen van Prinsterenlaan. Er werden ook een aantal nesten 

 buiten het plangebied waargenomen. 

 Effectenbeoordeling 

 Met de sloop van de woningen aan Goeman Borgesiusstraat 2 en 16 en Groen van Prinsterenlaan 

 25, 68, 69, 79, 87, 88 en 90 verdwijnen negen jaarrond beschermde nesten van de huismus. 

2.2 Gierzwaluwen 

 Resultaten 

 Bij het onderzoek werden 20 nesten van gierzwaluwen aangetroffen binnen het plangebied. De nes- 

 ten bevinden zich voornamelijk aan Goeman Borgesiusstraat, namelijk aan de nummers 8, 9, 18, 46, 

 48, 49, 53, 58, 76, 100 en 106. Aan de Groen van Prinsterenlaan werden zeven nesten aangetroffen 

 aan de huisnummers 17, 25, 43, 48, 75, 87 en 92. Verder werd één nest aangetroffen aan Fruinpad 

 12 en één nest aan Van Houtenlaan 28. 

 Verder werden er minimaal negen nesten direct buiten het plangebied waargenomen, tevens aan de 

 Goeman Borgesiusstraat, de Groen van Prinsterenlaan en de Van Houtenlaan. 

 Effectenbeoordeling 

 Met de sloop van de woningen gaan in totaal 20 nesten van gierzwaluwen verloren. Het gaat om 11 

 nesten aan de Goemen Borgesiusstraat, zeven nesten aan de Groen van Prinsterenlaan, één nest 

 aan het Fruinpad en één nest aan de Van Houtenlaan. 

2.3 Vleermuizen 

 Resultaten 

 Tijdens de veldonderzoeken naar vleermuizen werden met name gewone dwergvleermuis en in 

 mindere mate laatvlieger en ruige dwergvleermuis waargenomen in het plangebied. Er werden zes 

 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vastgesteld in het plangebied.  Drie verblijfplaatsen 

 werden vastgesteld op 5 juli aan Goeman Borgesiusstraat 7, 17 en 40. Op 6 juli werden nogmaals 

 drie verblijfplaatsen vastgesteld aan  Goeman Borgesiusstraat 26/28 en aan Groen van Prinsteren- 

 laan 18 en 81. Bij alle verblijfplaatsen betrof het een zomerverblijf van een solitair dier.  Ook buiten 

 het plangebied werden verblijfplaatsen vastgesteld, ook van de ruige dwergvleermuis. Dit wijst erop 

 dat er een uitgebreid netwerk van verblijfplaatsen in de omgeving aanwezig is. In het plangebied zelf 

 kunnen winterverblijven op basis van bezoeken in het voorjaar en het najaar worden uitgesloten. Er 

 werden toen geen verblijfplaatsen vastgesteld. De aangetroffen vleermuizen overwinteren elders. 

 Effectenbeoordeling 

 Er zijn zes zwaar beschermde verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis aanwezig, vier aan 

 de Goeman Borgesiusstraat en twee aan de Groen van Prinsterenlaan. Deze zomerverblijfplaatsen 

 zullen verloren gaan door de werkzaamheden. 
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3 | Conclusie 

  

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

    

 

  

 

 

   

   

           

          

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1 Samenvatting aanwezigheid van zwaar beschermde soorten 

 Met betrekking tot de aanwezigheid van zwaar beschermde soorten, zijn op basis van het uitgevoer- 

 de onderzoek de volgende conclusies van toepassing:

 Huismus: 

 • Er werden  negen jaarrond beschermde nesten van huismussen waargenomen binnen het plange- 

 bied. 

 Gierzwaluw:

 • Er werden 20 jaarrond beschermde nesten van de gierzwaluw in de woningen vastgesteld. 

 Vleermuizen: 

 Er werden zes zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. 

3.2 Effecten en vervolgstappen 

 Door de werkzaamheden gaan nesten van huismussen, gierzwaluwen en een verblijfplaats van de 

 gewone dwergvleermuis verloren. Voor de sloop van de volgende woningen is daarom een onthef- 

 fingsaanvraag noodzakelijk:

 - Van Houtenlaan 28

 - Fruinpad 12

 - Groen van Prinsterenlaan 17, 18, 25, 43, 48, 68, 69, 75, 79, 81, 87, 88, 90, 92

 - Goeman Borgesiusstraat 2, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26/28, 40, 46, 48, 49, 53, 58, 76, 100, 106

 - 

 Een ontheffingsaanvraag moet tot 1 januari 2017 aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor On- 

 dernemend Nederland. Vanaf 1 januari 2017 verandert dit echter en moeten ontheffingen aange- 

 vraagd worden bij de provincie Groningen. Voorwaarden voor het uitwerken van een ontheffing blij- 

 ven in eerste instantie gelijk aan de huidige regeling. Dit betekent dat het volgende noodzakelijk is 

 voor het verkrijgen van een ontheffing:

 - Voor huismussen moeten twee maanden voor aanvang van de sloop 18 tijdelijke nestkas- 

 ten per nestlocatie worden opgehangen in de directe omgeving van het plangebied;

 - Voor gierzwaluwen moeten minimaal vijf kasten per nest worden aangebracht in de directe 

 omgeving van het plangebied. De kasten moeten één broedseizoen functioneel zijn vóór 

 aanvang van de sloop. Dit betekent dat er 100 gierzwaluwkasten moeten worden opgehan- 

 gen vóór 15 april 2017;

 - Voor vleermuizen moeten 4 kasten per verblijfplaats worden opgehangen in de directe om- 

 geving van het plangebied. Dit betekent dat er 28 kasten moeten worden opgehangen. De- 

 ze kasten moeten vóór 15 maart 2017 worden opgehangen om sloop in het najaar van 

 2017 mogelijk te maken;

 - Kasten worden opgehangen op aanwijzen en onder begeleiding van een erkend ecoloog;

 - Sloop wordt vervolgens uitgevoerd in de minst kwetsbare periode voor de bovenstaande 

 soorten. In dit geval betekent dat dat sloop moet worden uitgevoerd tussen september 2017 

 en maart 2018 om ontheffing te kunnen verkrijgen;

 - Sloop wordt uitgevoerd conform een op te stellen ecologisch werkprotocol; 
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- In de nieuwbouw dienen permanente alternatieve voorzieningen  voor huismus, gierzwaluw 

en gewone dwergvleermuis te worden ingebouwd. In totaal moeten 18 permanente voor-

zieningen voor de huismus, 100 permanente voorzieningen voor de gierzwaluw en 28 per-

manente voorzieningen van de gewone dwergvleermuis worden gerealiseerd. 
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1 | Aanleiding en vraagstelling 

Lefier heeft plannen om in de wijk Gorecht in Hoogezand woningen te slopen en hier nieuwbouw te 

realiseren. Om de werkzaamheden binnen de kaders van de Flora- en faunawet (nu Wet natuurbe-

scherming onderdeel soorten) uit te voeren is een quickscan
1
 en daarop volgend een ecologisch 

onderzoek voor de drie fasen
2
 
3
 uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat verblijfplaatsen van vleermui-

zen, gierzwaluwen en huismussen in de te slopen woningen aanwezig zijn.  

 

De centrale vraag in dit plan is welke maatregelen moeten worden getroffen om effecten op de be-

schermde verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van gierzwaluwen en huismussen te voorko-

men dan wel te minimaliseren. Het doel is om aan de vereisten van de Wet natuurbescherming on-

derdeel soortenbescherming te voldoen. Dit mitigatieplan is een van de onderdelen dat nodig is voor 

de ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming die bij de provincie Groningen wordt ingediend. 

 

2 | Aanwezige verblijfplaatsen 

Als gevolg van de sloopwerkzaamheden gaan de volgende verblijfplaatsen verloren: 

 

- 7 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis; 

- 27 nesten van gierzwaluw; 

- 11 nesten van huismus. 

 
 
 
  

                                                           

 

 
1 Buro Bakker 28 jan 2016. Quickscan Flora en faunawet sloop Hoogezand fase 3, 4 en 5. Notitie P15282, Assen.  
2 Buro Bakker 18 nov 2016; Ecologisch onderzoek Piersonspad en Nolensstraat (fase 3) Hoogezand. Notitie P15280, 

Assen 
3 Buro Bakker 23 nov 2016. Ecologisch onderzoek fase 4 en 5 Hoogezand. Notitie P15281/16050, Assen.  
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Figuur 1 Verblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen die in het plangebied zijn aangetroffen 

(ondergrond Openstreetmaps). 

 

3 | Beschrijving en planning van de werkzaamheden 

Het project bestaat uit meerdere fasen. Voor dit mitigatieplan zijn fase 2 t/m 5 van belang. Fase 1 is 

al in een ander project gerealiseerd. De fasering en planning van de werkzaamheden is als volgt (zie 

ook Figuur 2):  

 

 Fase 2 is al gesloopt, de nieuwbouw van fase 2 start in begin 2017.  

 De sloop van fase 3 vindt plaats vanaf februari 2018 waarna de nieuwbouw in de loop van 

2018 zal plaatsvinden. De woningen worden opgeleverd in 2019 

 De sloop van fase 4 en 5 vindt plaats in 2019 en 2021 waarna de nieuwbouw vanaf 2019 en 

2021 plaats gaat vinden. De woningen in fase 4 worden in 2021 opgeleverd en de wonin-

gen in fase 5 in 2023 
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Figuur 2 Fasering van de sloop en nieuwbouw Gorecht te Hoogezand (ondergrond Google Earth Pro).  

 

4 | Benodigde mitigatie 

De verblijfplaatsen die als gevolg van de sloop verdwijnen, moeten gemitigeerd worden met tijdelijke 

voorzieningen. Daarnaast is permanente compensatie nodig waarbij de verblijfplaatsen in de nieuw-

bouw worden gerealiseerd door het aanbrengen van voorzieningen. Deze paragraaf beschrijft de 

benodigde tijdelijke en permanente mitigatie, die voorkomen uit de vereisten van de soortenstan-

daards. In Tabel 1 is weergegeven welke aantallen tijdelijke en permanente voorzieningen minimaal 

getroffen moeten worden te voldoen.  
 

Tabel 1 Benodigde tijdelijke kasten en permanente voorzieningen voor de soorten, met benodigde overlaptijd.  

Soort Aantal  

verblijven 

Aantal tijdelijke 

kasten 

Aantal permanente voorzie-

ningen fase 2 t/m 5 

Benodigde  

overlaptijd 

Huismus 11 22 kasten Fase 2: 10 m vogelvide 

Fase 3 t/m 5: 5 m vogelvide per 

woning 

3 maanden 

Gierzwaluw 27 waarvan 

7 in fase 3 

40* gierzwaluw-

kasten 

200 inbouwstenen >10 nesten gierzwaluw, minimaal één 

volledig broedseizoen (mei t/m aug) 

Gewone  

dwergvleermuis 

7 28 wandschalen 70 inbouwstenen zomerverblijfplaats gewone dwerg-

vleermuis <10 dieren, minimaal 3 

maanden in periode apr t/m okt 

* Om het aantal tijdelijke kasten voor gierzwaluwen in te perken, is ervoor gekozen om alleen het 
aantal nestplaatsen die in de woningen van fase 3 aanwezig zijn te mitigeren. In fase 3 zijn 8 nesten 
van de gierzwaluw aangetroffen, dus zijn 8x5 = 40 kasten nodig. Op het moment dat de nieuwbouw 
van fase 2 af is, zijn er ook nestplaatsen beschikbaar voor de gierzwaluwen die in fase 4 en 5 ge-
sloopt worden. Hierdoor blijft er voldoende nestgelegenheid tijdens de sloop aanwezig.  
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Ophangen van tijdelijke kasten voorafgaand aan de sloop 

Voorafgaand aan de sloop is het ophangen van tijdelijke kasten noodzakelijk. Om de dieren tijd te 
gunnen de tijdelijke verblijfplaatsen te kunnen ontdekken, is een overlaptijd nodig, vanaf het moment 
dat de tijdelijke kasten hangen tot aan de sloop. Daarnaast is een minimum aantal kasten benodigd 
en dienen de kasten geplaatst te worden tot een maximale afstand tot een nieuwe (tijdelijke) verblijf-
plaats. De voorwaarden uit de soortenstandaards huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis 
zijn hiervoor als basis genomen (zie Tabel 1).  
De huismus systeemkasten zijn een prima tijdelijke voorziening voor de huismus. Voor de gierzwa-
luw zijn de gierzwaluwnestkasten nr. 17 of NKGZ03 geschikt als tijdelijke voorziening. Kleine groep-
jes vleermuizen kunnen in de vleermuiswandschalen 2 FE een goede zomerverblijfplaats vinden (zie  
Figuur 3).  
 

   
Figuur 3 Links: Huismus systeemkast. Midden Gierzwaluwnestkast nr. 17 – enkelvoudig (waveka.nl). Rechts Vleer-

muiswandschaal type 2FE (waveka.nl). 

 

De kasten worden opgehangen op een locatie waar geen werkzaamheden plaatsvinden, namelijk de 
school en de kerk. De locaties waar de tijdelijke kasten voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen 
zijn opgehangen zijn in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. aangegeven.  

 

 De vleermuiswandschalen zijn verspreid aan het schoolgebouw opgehangen. Hierbij is de 
schoorsteen een ideaal object waar op meerdere windrichtingen de wandschaaltjes ge-
plaatst worden 

 De gierzwaluwstenen zijn in groepjes van 5 en 6 bij elkaar opgehangen  

 De huismussysteemkasten zijn aan de noord- en oostzijde in groepjes van 3 met de ope-
ningen links, midden en rechts bij elkaar opgehangen  
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Figuur 4 Locaties waar tijdelijke kasten zijn opgehangen zijn aangeduid met groene lijnen. S= school, K= kerk 

 
Aanbrengen permanente voorzieningen in de nieuwbouw 

Voor de huismus zijn als permanente voorziening de vogelvides een zeer geschikte oplossing. Een 

vogelvide biedt de huismus broedgelegenheid zonder dat de soort het isolatiemateriaal van het dak 

kan aantasten. Lefier bouwt in de nieuwbouw van fase 2 minimaal 10 meter aan vogelvides in. Per 

meter vogelvide zijn twee nestplaatsen beschikbaar. Hiermee zijn de nieuwe woningen weer ge-

schikt als broedplek voor de huismus, voor in totaal 20 paartjes. 

Voor fase 3 t/m 5 wordt 5 meter vogelvide per woning ingebouwd. Dit komt neer op 1820 potentiële 

broedplekken.  

 

340 m 

150 m 

80 m 

S 

K 
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Figuur 5 Links vogelvide onder de eerste rij met dakpannen die als geschikte permanente broedgelegenheid dient 

voor de huismus.  

 

Voor gierzwaluwen wordt de nieuwbouw geschikt gemaakt door het inbouwen van gierzwaluwstenen 

in de gevels. Hierin zijn twee typen inbouwsteen mogelijk: een niet zichtbare inbouwsteen en een 

zichtbare inbouwsteen. Beide typen zijn geschikt als permanente broedplek voor de gierzwaluw. 

 

  
Figuur 6 Niet zichtbare inbouwsteen Gierzwaluw type IB GZ 01 (Vivarapro.nl) 

  
Figuur 7 Zichtbare inbouwsteen Gierzwaluw type IB GZ 02 met voorbeeld hoe het in de gevel ingebouwd wordt 

(vivarapro.nl). 

 

Bij het inbouwen van de stenen is het van belang om dit aan de noord of oostzijde van de gevels van 

woningen te doen. Hier komt de minste zon waardoor de jongen op hetere dagen de meeste kans 

hebben om te overleven. In totaal worden 200 inbouwstenen ingebouwd. In fase 2 65 stuks en in 

fase 3 70 stuks. Daarbij is de onderlinge afstand tussen de stenen bij voorkeur minimaal 50 cm. 

Daarna in fase 4 en 5 nog 65 stuks in totaal. 
  



 

 

 

 P16372 | Mitigatieplan voor de sloop en nieuwbouw van fase 3, 4 en 5 in Gorecht te Hoogezand 

 

 

7 

Om de 7 zomerverblijfplaatsen van vleermuizen te compenseren, worden minimaal 28 inbouwstenen 

(Figuur 8) voor vleermuizen verspreid over fase 2 en 3 ingebouwd, namelijk 14 stuks in fase 2 en 14 

stuks in fase 3. De inbouwstenen worden deels geschakeld ingemetseld waardoor hier meerdere 

vleermuizen samen kunnen verblijven. De positionering van de stenen is west en zuid omdat vleer-

muizen in de zomer warmere plekken prefereren. Een positionering naar noorden of oosten is echter 

ook mogelijk indien dit gecombineerd wordt met kasten die op zuid en west hangen.  

In fase 4 en 5 worden nog eens 42 inbouwstenen ingebouwd, zodat het totaal op 70 inbouwstenen 

komt.  

 
Figuur 8 Inbouwsteen vleermuizen 

 

Positionering van de inbouwvoorzieningen wordt per type gevel aangepast. In figuur 9 is het type 

gevels dat in de nieuwbouw van fase 2 wordt gebruikt, weergegeven. Voor gierzwaluwstenen en 

vleermuisstenen is het praktisch om dit aan de kopse kanten van de woningen in te bouwen. Hier 

kunnen de stenen in groepjes bij elkaar worden geplaatst.  
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Figuur 9 Een overzicht van het type gevels die in de nieuwbouw van fase 2 worden gebruikt.  

 

 
Figuur 10 Voorbeeld voor het inbouwen van gierzwaluwstenen.  
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Figuur 11 Voorbeeld voor het inbouwen van vleermuisstenen in de gevel in groepjes van 2 naast elkaar.  

 

5 | Samenvatting te treffen maatregelen 

Aanbrengen tijdelijke en permanente voorzieningen 

Om volgens de vereisten van de wet te werken zijn de volgende maatregelen van belang: 

 

• Begin 2017, ruim voorafgaand aan sloop fase 3: ophangen tijdelijke kasten voor vleermuizen, 

gierzwaluwen en huismussen (zie Tabel 1); 

• Nieuwbouw: inbouwen permanente voorzieningen (inbouwstenen vleermuizen en gierzwaluwen en 

vogelvides huismussen (zie Tabel 1); 

 
Zorgvuldig werken en fasering 

• De sloopwerkzaamheden vinden op een zorgvuldige manier plaats omdat:  

o de woningen voor huismus en vleermuizen ongeschikt worden gemaakt door het 

verwijderen van de kantpannen en dakgoten, waardoor eventueel aanwezige 

huismussen en vleermuizen kunnen vluchten. Een week daarna kan de sloop 

plaatsvinden.  

o de werkzaamheden vinden overdag plaats, zodat eventuele verstoring als gevolg 

van bouwverlichting op vleermuizen niet aan de orde is.  

 
Slopen buiten de kwetsbare perioden van soorten 

De sloopwerkzaamheden vinden buiten de kwetsbare perioden voor de soorten plaats. Dit betekent 

voor: 

 huismus: buiten het broedseizoen welke loopt van maart t/m augustus. 

 gierzwaluw: buiten de kwetsbare periode welke loopt van half april t/m eind augustus. 

 vleermuizen: buiten de zomerperiode welke loopt van 1 april t/m 1 november. Dit betekent 

dat de sloop van de woningen waar verblijven van vleermuizen zijn aangetroffen, in de peri-

ode van 1 november t/m 1 april kan worden uitgevoerd. 
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1 | Ecologisch werkprotocol 

1.1 Aanleiding 

Lefier heeft een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten, aange-

vraagd voor de sloop en nieuwbouw van woningen in Gorecht-West in Hoogezand. In het activitei-

tenplan, dat de onderbouwing vormt van de ontheffingsaanvraag, is opgenomen dat een ecologisch 

werkprotocol wordt opgesteld voor de uitvoering van de sloop- en nieuwbouw. In deze notitie is het 

ecologisch werkprotocol voor fase 3 opgenomen. Voor fase 4 en 5 wordt later een protocol opge-

steld. Daardoor kan beter rekening worden gehouden met de specifieke planning van die fasen en is 

het mogelijk maatwerk te leveren wat betreft de benodigde maatregelen en begeleiding.   

 

Leeswijzer 

In paragraaf 2 van dit werkprotocol worden de benodigde maatregelen, begeleiding en controles 

voor en tijdens de uitvoering beschreven. Daarnaast wordt in dit ecologisch werkprotocol beschreven 

welke maatregelen worden uitgevoerd om tijdelijke (zie §3) en permanente alternatieve verblijfplaat-

sen (zie §4) aan te bieden In paragraaf 5 staan de checklists met een overzicht van de maatregelen 

per soort.  

 

1.2 Voorwaarden ecologisch werkprotocol 

• Het werkprotocol geldt alleen voor de sloop en nieuwbouw van woningen in de wijk Gorecht-West in 

Hoogezand. Het project is verdeeld in fasen, dit werkprotocol geldt alleen voor fase 3. 

• De in dit werkprotocol aangegeven planning en werkwijze dienen nauwkeurig te worden nageleefd. 

• De inhoud van dit werkprotocol dient bij alle betrokkenen bekend te zijn. 

• Een uitgeprint exemplaar van dit werkprotocol en de ontheffing dient op de werklocatie aanwezig te 

zijn.  

• Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vogels en/of vleermuizen, broedende vogels en/of andere 

dieren dient er direct contact opgenomen te worden met Buro Bakker. 

• Afwijken van het ecologisch werkprotocol kan alleen in overleg met een ecoloog van Buro Bakker. 
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2 | Maatregelen voor de sloopwerkzaamheden in fase 3 

2.1 Huismus 

Er zijn binnen fase 3 twee nesten van de huismus vastgesteld. De sloop vindt plaats vanaf februari 

2018 en loopt door tot aan de bouwvak van 2018. Deze periode valt grotendeels samen met het 

broedseizoen van de huismus. De sloop wordt gefaseerd, per blok, uitgevoerd.  

Om te voorkomen dat huismussen gaan broeden onder de daken van de woningen moeten voor de 

start van de sloopwerkzaamheden, uiterlijk in februari 2018, maatregelen worden getroffen zodat alle 

woningen in het plangebied ongeschikt worden voor huismussen. Hierbij moet echter wel rekening 

worden gehouden met de weersomstandigheden. Bij koude perioden, waarbij ’s nachts sprake is van 

matige vorst, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot het weer warmer is geworden.  

Ook het groen in tuinen moet voorafgaande aan het broedseizoen, dat in maart begint, worden ver-

wijderd.  

 

De volgende acties en maatregelen worden uitgevoerd: 

 

• Ruim voordat de sloopwerkzaamheden van start gaan, lopen Lefier en/of de uitvoerder 

en een deskundig ecoloog van Buro Bakker alle woningblokken na om precies te bepa-

len waar welke maatregelen nodig en effectief zullen zijn. Op aanwijzing van de ecoloog 

worden: 

o De dakgoten verwijderd en de onderzijde van het dak wordt ontoegan-

kelijk gemaakt door gaten en spleten dicht te purren. 

o Ook overige gaten, kieren en spleten die zich rond het dak bevinden en 

die de huismus zou kunnen gebruiken om onder het dak te komen, 

worden dichtgemaakt. Afhankelijk van het type gat of kier kan dit met 

purschuim, met steen of met hard plastic dat de opening hermetisch 

afsluit. 

o De ruimte tussen de gevelpannen en de gevel wordt ontoegankelijk 

gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de ruimtes dicht te 

purren, of met een afdekzeil van stevig plastic dat goed wordt vastgezet 

aan de gevel en aan het dak. 

• Voor de start van het broedseizoen, uiterlijk eind februari, wordt ook het groen uit de 

tuinen verwijderd 

• Het ongeschikt maken van de woningen vindt onder ecologische begeleiding plaats, 

zodat de ecoloog er op toe kan zien dat de maatregelen goed worden uitgevoerd.  

• Voordat de sloop mag starten voert een deskundig ecoloog nog een controle uit op de 

aanwezigheid van huismussen en andere beschermde soorten. Pas als de ecoloog de 

woningen (en tuinen) vrijgeeft mogen ze gesloopt worden.  

 

 

2.2 Gierzwaluw 

Binnen fase 3 zijn zeven nesten van de gierzwaluw vastgesteld. De sloop start in februari 2018 en 

loopt door tot aan de bouwvak van 2018. Deze periode valt grotendeels samen met het broedsei-

zoen van de gierzwaluw. De sloop wordt gefaseerd, per blok, uitgevoerd.  
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Om te voorkomen dat gierzwaluwen gaan broeden onder de daken van de te slopen woningen moe-

ten voor de start van de werkzaamheden maatregelen worden getroffen zodat alle woningen in het 

plangebied ongeschikt worden voor deze vogels. 

 

De volgende acties en maatregelen worden uitgevoerd: 

 

• Ruim voordat de werkzaamheden van start gaan, lopen Lefier en/of de uitvoerder en een 

deskundig ecoloog van Buro Bakker alle woningblokken na om precies te bepalen waar 

welke maatregelen nodig en effectief zullen zijn. Op aanwijzing van de ecoloog worden: 

o Gaten, kieren en spleten die zich rond het dak bevinden en die de gier-

zwaluw zou kunnen gebruiken om onder het dak te komen, dichtge-

maakt. Afhankelijk van het type gat of kier kan dit met purschuim, met 

steen of met hard plastic dat de opening hermetisch afsluit. 

o De ruimte tussen de gevelpannen en de gevel wordt ontoegankelijk 

gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de ruimtes dicht te 

purren, of met een afdekzeil van stevig plastic dat goed wordt vastgezet 

aan de gevel en aan het dak. 

• Het ongeschikt maken van de woningen vindt onder ecologische begeleiding plaats, 

zodat de ecoloog er op toe kan zien dat de maatregelen goed worden uitgevoerd.  

• Voordat de werkzaamheden aan een blok mogen starten voert een deskundig ecoloog 

nog een controle uit op de aanwezigheid van gierzwaluwen en andere beschermde soor-

ten. Pas als de ecoloog de woningen vrijgeeft mag de sloop gestart worden.  

 

 

2.3 Gewone dwergvleermuis 

Er is binnen fase 3 één zomerverblijf van een gewone dwergvleermuis vastgesteld. De sloopwerk-

zaamheden starten in februari 2018 en lopen door tot aan de bouwvak van 2018. Deze periode valt 

grotendeels samen met de kwetsbare periode van zomer- en kraamverblijven. De sloop wordt gefa-

seerd, per blok, uitgevoerd. Voor de start van de werkzaamheden moeten maatregelen worden ge-

troffen zodat alle woningen ongeschikt worden voor gewone dwergvleermuizen.  

 

De volgende acties en maatregelen worden uitgevoerd: 

• Ruim voordat de sloop van start gaat, lopen Lefier en/of de uitvoerder en een deskundig 

ecoloog van Buro Bakker alle woningblokken na om precies te bepalen waar welke 

maatregelen nodig en effectief zullen zijn. Op aanwijzing van de ecoloog worden: 

o Gaten, kieren en spleten dichtgemaakt die zich in de gevels bevinden. 

Afhankelijk van het type gat of kier kan dit met purschuim, met steen of 

met hard plastic dat de opening hermetisch afsluit. Het is belangrijk om 

de woningen vooraf gronding te inspecteren en gaten en kieren duide-

lijk in kaart te brengen, zodat alle mogelijke verblijfplaatsen ongeschikt 

worden gemaakt 

o De ruimte tussen de gevelpannen en de gevel ontoegankelijk maken. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de ruimtes dicht te purren, of 

met een afdekzeil van stevig plastic dat goed wordt vastgezet aan de 

gevel en aan het dak. 
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o Gaten geboord in de gevels zodat er tocht ontstaat in de spouwmuren 

• Het ongeschikt maken van de woningen vindt onder ecologische begeleiding plaats, 

zodat de ecoloog er op toe kan zien dat de maatregelen goed worden uitgevoerd.  

• Voordat de sloop mag starten voert een deskundig ecoloog nog een controle uit op de 

aanwezigheid van vleermuizen en andere beschermde soorten. Pas als de ecoloog de 

woningen vrijgeeft mogen de woningen gesloopt worden. 

 

 

3 | Tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen 

Er zijn tijdelijke alternatieven aangeboden in de vorm van nestkasten en wandschaaltjes. Deze moe-

ten in ieder geval blijven hangen totdat de woningen in fase 3 zijn opgeleverd.   

 

3.1 Huismus 

Er zijn in maart 2017 22 nestkasten voor de huismus opgehangen aan de school of de kerk. De 

kasten zijn opgehangen op plekken met een oriëntatie op het noorden of oosten. Zowel rond de kerk 

als rond de school veel groen aanwezig in de vorm van dichte struiken en bomen.  

 

3.2 Gierzwaluw 

Er zijn in maart en mei 2017 in totaal 40 nestkasten opgehangen aan de school of de kerk. De kas-

ten zijn op een hoogte van tenminste 4 m opgehangen op locaties met een noordelijke of oostelijke 

oriëntatie en een vrije aanvliegroute.  

 

3.3 Gewone dwergvleermuis 

Er zijn in maart en mei 2017 in totaal 28 wandschaaltjes opgehangen aan de school of de kerk. De 

wandschalen en kast zijn geplaatst op plekken met een overwegend zuidelijke of westelijke oriënta-

tie, op een hoogte van minimaal 3 meter en met een vrije uitvliegroute.  

 

 

4 | Permanente alternatieve verblijven 

4.1 Huismus 

Fase 2 

• Er is 10 m vogelvide ingebouwd, genoeg voor 20 nestplaatsen 

• Langs het fietspad ten zuiden van het plangebied van fase 2 wordt een haag gerealiseerd 

 
Fase 3 

• Er wordt 5 m vogelvide ingebouwd per woning, in totaal gaat het om 650 nestplekken (65 x 5 x 2). In 

figuur 1 is een richtlijn gegeven per blok voor het inbouwen van de vides.  

• Er worden hagen van 1,8 m hoog geplant langs de particuliere woningen binnen fase 3. Daarnaast 

worden ten westen en oosten van de woningen groene gebieden ingericht met bomen. Ook op ande-
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re plekken worden bomen van verschillende grootte aangeplant. Hierdoor is verzekerd dat er vol-

doende schuilplaatsen aanwezig zijn voor huismussen.  

 

 
Figuur 1 Richtlijn voor het inbouwen van de vogelvides in fase 3. Met paarse lijnen is de voorkeurszijde per blok 

aangegeven.  

 

4.2 Gierzwaluw 

Fase 2 en 3 

• Er worden 135 inbouwstenen ingebouwd in de woningen, op de noord- of oostzijde 

• De inbouwstenen worden op een hoogte van minimaal 4 m aangebracht. De onderlinge afstand 

tussen de stenen bedraagt minimaal 50 cm 

• De aanvliegroute wordt vrijgehouden 

 

  
Figuur 2 Links en midden: Zichtbare inbouwsteen Gierzwaluw type IB GZ 02 met voorbeeld hoe het in de gevel 

ingebouwd wordt (vivarapro.nl). 
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4.3 Gewone dwergvleermuis 

Fase 2 en 3 

• Er worden 28 inbouwstenen ingebouwd, voornamelijk op de zuid- of westzijde 

• Hiervan worden 10 stenen geschakeld
1
 ingebouwd en 8 niet geschakeld 

• De inbouwstenen worden op een hoogte van minimaal 3 m aangebracht. De onderlinge afstand 

tussen de stenen bedraagt minimaal 50 cm 

• De aanvliegroute wordt vrijgehouden 

 

 
Figuur 3 Inbouwsteen vleermuizen, o.a. verkrijgbaar via vivarapro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Dit betekent dat de stenen direct naast elkaar worden ingebouwd, waarbij de tussenschotten worden verwijderd. Zo 

kunnen de vleermuizen van de ene ruimte naar de andere ruimte kruipen.  
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5 | Checklists 

De onderstaande lijsten geven weer wat er per soort voor maatregel moet worden genomen en wan-

neer. 

 

5.1 Checklist huismus 

Maatregel Wanneer uitvoeren Door wie Wanneer uitge-

voerd? 

Paraaf Buro Bakker 

Check benodigde 

maatregelen in het 

plangebied 

Januari 2018 
Lefier, aannemer en 

Buro Bakker 
  

Verwijderen dakgoten 

en dichtmaken toe-

gang dak 

Voor 15 februari, mits 

geen sprake is van 

een koude periode  

Lefier/aannemer   

Ecologische begelei-

ding en controle 

ongeschikt maken  

Januari tot 15 februari 

2018, mits geen 

sprake is van koude 

periode 

Buro Bakker   

Check aanwezigheid 

huismussen voor start 

sloop 

Bij elk woningblok. 

Lefier geeft tijdig de 

planning door en 

houdt Buro Bakker op 

de hoogte 

Buro Bakker   

Check inbouw vogel-

vides en realisatie 

groen 

Tijdens nieuwbouw Buro Bakker   

 

 

5.2 Checklist gierzwaluw 

Maatregel Wanneer uitvoeren Door wie Wanneer uitge-

voerd? 

Paraaf Buro Bakker 

Check benodigde 

maatregelen in het 

plangebied 

Januari 2018 
Lefier, aannemer en 

Buro Bakker 
  

Dichtmaken ga-

ten/kieren/spleten 
Voor 15 februari  Lefier/aannemer   

Ecologische begelei-

ding en controle 

ongeschikt maken  

Januari tot 15 februari 

2018 
Buro Bakker   

Check inbouw van 

inbouwstenen 
Tijdens nieuwbouw Buro Bakker   



P16326 | Ecologisch werkprotocol Gorecht-West fase 3 

 

 

8 

 

5.3 Checklist gewone dwergvleermuis 

Maatregel Wanneer uitvoeren Door wie Wanneer uitge-

voerd? 

Paraaf Buro Bakker 

Check benodigde 

maatregelen in het 

plangebied 

Januari 2018 
Lefier, aannemer en 

Buro Bakker 
  

Dichtmaken ga-

ten/kieren/spleten 
Voor 15 februari  Lefier/aannemer   

Ecologische begelei-

ding en controle 

ongeschikt maken  

Januari tot 15 februari 

2018 
Buro Bakker   

Check inbouw van 

inbouwstenen  
Tijdens nieuwbouw Buro Bakker   

 

Contactgegevens 

Buro Bakker adviesburo voor ecologie 

Contactpersonen: Dagmar Heidinga en Wijnanda Hulsegge 

Tel.: 0592-313389 

E-Mail: dagmar@burobakker.nl/wijnanda@burobakker.nl 
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Samen aanpakken:  
De Wijkvisie Gorecht-West 
Opgesteld door de samenwerkende organisaties (projectorganisatie ‘Wijkvernieuwing HS’) 
binnen de wijkvernieuwing in Gorecht-West. 
 

 

 

Stichting Bewonerscommissie Gorecht-West 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer 
Wooncorporatie Lefier 
Woningstichting Talma 
Kwartier Zorg en Welzijn 
 

 

 

Datum:  5 januari 2012  
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1. Samen aanpakken; de Wijkvisie Gorecht-West 
 

In 2010 hebben de Gemeente Hoogezand-Sappemeer, de corporaties Lefier en 
Talma (op de achtergrond), diverse lokale partijen en de bewonersorganisaties 
afgesproken, door een integrale benadering van de problematiek, van Gorecht-
West een wijk te maken waar mensen plezierig en met een veilig gevoel wonen en 
leven en waar ze extra kansen krijgen – en benutten – om zelf een stap vooruit te 
zetten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de subsidieaanvraag ‘Samen aanpakken 
in Gorecht-West’, (Budget 40+ wijken) d.d. 23 februari 2010. 

1.1. Samen aanpakken in Gorecht-West (sociaal) 

In ‘Samen aanpakken’ is geconcludeerd is dat er in Gorecht-West duidelijk sprake 
is van cumulatieve en substantiële problematiek op het gebied van wonen, 
werken/inkomen, leren/opgroeien, integreren en veiligheid. In termen van de 
subsidieaanvraag worden dit ‘de vijf vingers van Vogelaar’ genoemd. 

Geconstateerd werd vervolgens dat zonder daadkrachtig ingrijpen van gemeente, 
corporaties, wijkprofessionals en uiteraard bewoners deze wijk verder zou 
afglijden. Besloten is in te zetten op een vernieuwende ‘frontlijnaanpak’ die moet 
zorgen voor meer coördinatie, samenhang en samenwerking op de diverse 
leefgebieden en die inspeelt op de behoefte om nog beter aan te sluiten op de 
wensen, talenten en mogelijkheden van de bewoners in de wijk. De 
frontlijnaanpak als rode draad die de onderliggende actielijnen – ‘de vijf vingers 
van Vogelaar’ – verbindt.  

Deze sociale context is het vertrekpunt voor de fysieke wijkvernieuwing. 

1.2. Fysieke aanpak Gorecht-West 

De zogeheten ‘rode baksteenwoningen’ (gelegen in Ter Laanstraat, Piersonpad, 
Nolensstraat, G. Borgesiusstraat, Fruinpad en G. van Prinstererstraat: alléén bezit 
wooncorporatie Lefier) zijn in de analyse uit ‘Samen aanpakken in Gorecht-West’ 
in vergelijking met de rest van de wijk gekwalificeerd als beduidend slechter 
scorend zowel op sociaaleconomisch vlak en veiligheid als op de fysieke situatie 
van woningen en leefomgeving.  De technische kwaliteit van de woningen is 

slecht. De woningvoorraad is eenzijdig en de wijk heeft daardoor geen duidelijke 
herkenbaarheid. De voor-/achterkant situering en een problematische ontsluiting 
van een groot aantal woningen wordt als negatief ervaren. Nadeel van de 
situering is het ontbreken van sociale controle, geen contact met de straat, uitkijk 
op (rommelige) achtertuinen en een opgesloten gevoel.  Geconstateerd is dat het 
voor de huidige bewoners belangrijk is dat ze in staat worden gesteld om binnen 
de wijk een wooncarrière te maken en belangrijk is dat de wijk ook voor 
bewoners met potentie aantrekkelijk blijft. In de planvorming voor de komende 
jaren zullen de ingrepen in bovengenoemde gebieden het meest ingrijpend zijn. 

    
Figuur 1. ‘Rode baksteen woningen’ in Gorecht-West 

Ook de woonomgeving wordt als een probleem ervaren. Meer ‘grijs’ dan groen 
maakt dat bewoners weinig privacy hebben. Door de hoge bebouwingsdichtheid 
is er weinig lucht in de wijk. Er is geen variatie in het kijk- en recreatiegroen. Extra 
aandacht dient besteed te worden aan de hofjes/straten in de deelgebieden. 
Juist in eerder genoemde gebieden is sprake van woonoverlast, verwaarlozing 
van tuinen, ‘sleutelen op straat’ en dergelijke. De conclusie is dat zonder een 
fysieke herstructurering van de ‘rode baksteenwoningen’ en de woonomgeving 
de sociale doelstellingen nooit gehaald kunnen worden. 

1.3. Werken in een open planproces 

De gemeente en wooncorporatie Lefier hebben uitgesproken om de bewoners in 
de wijk binnen vooraf opgestelde kaders maximaal ruimte te geven om mee te 
praten en mee te bouwen aan hun wijk. Deze burgerparticipatie wordt vorm 
gegeven in een open plan proces. 
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Deze sociaalfysieke integrale wijkaanpak is na een bijeenkomst op 18 september 
2010, waar de start van het ‘Gorecht-West Team’ (frontlijnaanpak) en de 
herstructurering aan de wijkbewoners bekend werden gemaakt,  in twee 
samenhangende maar te onderscheiden onderdelen georganiseerd. Ten eerste 
krijgt de sociale component gezicht door het opzetten van het ‘Gorecht-West 
Team’ en krijgt het fysieke deel tegelijkertijd vorm door het realiseren van de 
Wijkvisie Gorecht-West in een open planproces. Voor u ligt nu deze ‘Samen 
aanpakken; de Wijkvisie Gorecht-West’. 

1.4. Besluitvorming  en verdere afspraken 

Deze wijkvisie moet door de gemeenteraad en wooncorporatie Lefier worden 
vastgesteld. Voor wat betreft het besluitvormingstraject College van B&W en 
gemeenteraad is er voor gekozen deze wijkvisie in de vorm van een structuurvisie 
document voor te leggen. Dat wil zeggen dat het College de wijkvisie na een 
opiniërende bespreking met de gemeenteraad vrijgeeft voor een inspraakperiode 
van 4 weken. Na deze periode kan de gemeenteraad dan een besluit over de visie 
nemen. Gedurende deze periode kan ook de besluitvorming binnen 
wooncorporatie Lefier georganiseerd worden. Het wijkvisie document dat nu 
voorligt is het document dat het inspraaktraject in gaat. 

1.5. Juridische en financiële afspraken 

De formele juridische afspraken tussen de samenwerkende partijen, Gemeente 
Hoogezand-Sappemeer en Lefier, zullen worden vastgelegd in een overeenkomst. 
Het gaat daarbij om de organisatievorm van de uitvoering, verdeling van de 
risico’s, planschade, fiscale afspraken, aankoop van één particuliere woning en 
garageboxen. 

Er wordt in ieder geval gekozen voor een eenvoudige samenwerkingsstructuur 
(sociaal en fysiek). Partijen voeren hierbij de eigen kerntaak voor eigen rekening 
en risico uit, tenzij er in het kader van een gunstiger belastingregeling (BTW) 
andere mogelijkheden zijn. Lefier ontwikkelt, bouwt en exploiteert de woningen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte en het 
beheer. 

Onderhandelingen tussen gemeente Hoogezand-Sappemeer en Lefier hebben 
geleid tot overeenstemming over de financiering van het programma zoals dat in 

deze visie is opgenomen. Uiteraard onder voorbehoud van bestuurlijke 
instemming van beide partijen. De hoofdlijnen van de financiering zijn in een 
bijlage opgenomen, die (intern/besloten) aan de gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. Gelet op het voorgaande zal deze bijlage niet ter inzage worden 
gelegd voor de inspraak op het wijkvisie document.   

Verder zal op basis van de wijkvisie een beeldkwaliteitplan worden opgesteld. 
Daarin wordt de te leveren kwaliteit aan wonen, woonomgeving en openbare 
ruimte vastgelegd. Wijkvisie, beeldkwaliteitplan en nadere gedetailleerde 
uitwerkingen van de afzonderlijke plannen van de deelgebieden, vormen de basis 
voor het verlenen van omgevingsvergunning. 

1.6. Leeswijzer 

De wijkvisie is chronologisch opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft de wijk Gorecht-
West in hoofdlijnen weer en is tevens de aanleiding voor de wijkvisie. De daaruit 
tot stand gekomen werkwijze, werken in een open planproces, staat beschreven 
in hoofdstuk 3. Door bewoners maximale ruimte te geven binnen opgestelde 
kaders is gezamenlijk deze wijkvisie ontwikkeld. In hoofdstuk 4 de onderdelen die 
sterk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de wijkvisie. 

Hoofdstuk 5 is het programma waarin in (voornamelijk) beelden staat 
aangegeven welke visie de samenwerkende organisaties in Gorecht-West hebben 
voor de komende 10-12 jaar. Middels dit hoofdstuk wordt duidelijk wat er 
noodzakelijk is qua fysieke ingrepen om te zorgen dat Gorecht-West weer ‘een 
wijk is waar men met plezier woont en leeft, en waar men trots op is’.    
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2. Aanleiding voor wijkvisie 

 

Gorecht-West is een aandachtswijk binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
De wijk scoort slecht op onderdelen die voor stedelijk welzijn maatgevend zijn: 
sociaal, economisch en fysiek. Met de gemeente en de corporaties zijn de 
bewoners van Gorecht-West ervan overtuigd dat de achteruitgang van de wijk 
moet worden aangepakt. In interactie met bewoners is de wijkvisie opgesteld, die 
planuitgangspunten bevat op de gebieden van wonen, woonomgeving en sociale 
aanpak. 

2.1. De wijk Gorecht-West 
Gorecht-West maakt onderdeel uit van de wijk Hoogezand-Zuid. Volgens het 
principe van het CBS is Gorecht-West officieel een buurt. Echter de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer gebruikt de term ‘wijk’. De wijk wordt begrensd door 
twee belangrijke hoofdontsluitingswegen; in het noorden de Troelstralaan en in 
het zuiden de Abraham Kuypersingel. Aan de oostzijde wordt de wijk begrensd 
door het aan de overzijde Van der Duyn van Maasdamweg gelegen 
winkelcentrum de ‘Hooge Meeren’. Aan de westzijde vormt de Van Limburg 
Stirumlaan de begrenzing. 

Figuur 2. Gorecht-West in de gemeente Hoogezand-Sappemeer 

De wijk heeft een hoge bebouwingsdichtheid van circa 30 woningen per hectare. 
Er staan in de wijk in totaal 1053 woningen, waarvan er inmiddels 18 zijn 
gesloopt aan de Thorbeckelaan. Er zijn twee types ruimtelijke eenheden te 
onderscheiden. Een groot gedeelte van de wijk vormt de ‘rode bakstenen’ buurt. 
Karakteristiek voor deze buurt zijn de vele rijwoningen hoofdzakelijk met tuinen 
op het westen. De woningen grenzen aan de achterzijde ook direct weer aan de 
voorzijde van een ander woonblok.  

Figuur 3. Overzicht Gorecht-West 

De overige buurten binnen de wijk karakteriseren zich door twee rijen 
eengezinswoningen rond een groot rechthoekig open gebied. De woningen in 
een dubbele rij zijn hier met de tuinen grenzend aan een achterpad gebouwd; de 
entreezijde met voortuin ligt hierdoor aan de woonstraten. 

Gorecht-West heeft te maken met een lage kwaliteit van de woonomgeving van 
vooral de delen in de ‘rode bakstenenbuurt’. Er zijn parkeerproblemen doordat er 
te weinig parkeerplaatsen zijn en daarnaast is een groot aantal woningen 
helemaal niet per auto bereikbaar. In Gorecht-West is er weinig groen, dat 
kwalitatief gezien als matig wordt beoordeeld door de bewoners.  

Het overgrote gedeelte van Gorecht-West is gebouwd in de periode 1966-1975 
en bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen. In 2005 heeft nieuwbouw 
plaatsgevonden van een Javaans-Surinaamse woonvorm aan de Thorbeckelaan. 
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In 2008 kwam er naast een identieke woonvorm, voor ouderen die zorg nodig 
hebben, gereed. Verder heeft nieuwbouw op het gebied van (particuliere) 
woningen niet meer plaatsgevonden sinds de realisatie van de wijk. Van de circa 
1050 woningen behoort het overgrote gedeelte tot het type ‘rijwoningen’. (In 
beperkte mate komen hier en daar twee-onder-één kapwoningen voor).  

In Gorecht-West is 20% van de woningen particulier eigendom. Daarnaast zijn er 
800 huurwoningen, waarvan 70% van de woningcorporatie Lefier en 30% van de 
woningcorporatie Talma. De woningen in Gorecht-West, zowel koop als huur, 
bevinden zich in het lagere segment. De huurprijzen van de woningen liggen 
gemiddeld rond de €400,- per maand.  

Gorecht-West ligt naast het Stadshart met een groot winkelcentrum ‘De Hooge 
Meeren’ met 100 winkels onder één dak en voorzieningen op loopafstand. Die 
voorzieningen liggen buiten de wijk maar kleuren toch in belangrijke mate de 
beleving van voorzieningen binnen de wijk. Speelvoorzieningen zijn in de 
dichtbebouwde en kinderrijke gebieden maar mondjesmaat aanwezig. Er zijn 
enkele kleine veldjes met wat speeltoestellen. 

 

2.2. Wijkvisie 2004 
Een belangrijke basis voor het opstellen van deze visie is een eerdere wijkvisie 
geschreven in 2004. Door gemeente, corporaties en bewonerscommissie is toen 
een analyse gemaakt van de wijk om de kwaliteit en uitdagingen in kaart te 
brengen. Vanuit deze wijkvisie zijn diverse maatregelen genomen. Zo is een 
sociaal wijkbeheerder aangesteld, is er vanuit de gemeente een wijkmanager 

actief, is er extra ondersteuning voor de bewonerscommissie en is er 
geïnvesteerd in sport- en speelvoorzieningen. Tot fysieke ingrepen in de 
woningen heeft het nog niet direct geleid. In 2009 is gestart met het opzetten van 
een projectorganisatie die is gestart met het aanvragen van subsidie voor ‘Samen 
Aanpakken in Gorecht-West’ - de frontlijn methodiek.   

 

 

  

Gorecht-West in hoofdlijnen: 

 Bebouwingsdichtheid van 30 woningen per hectare 
 1053 woningen 
 Veelal rijwoningen 
 Voor- / achterkant situering van woningen 
 Weinig parkeerplaatsen 
 Aantal woningen slecht bereikbaar met de auto  
 Gemiddelde huurprijzen van €400,- per maand 
 80% huurwoningen, 20% particulier eigendom 
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3. Werken in een open planproces 
 

Om van Gorecht-West een wijk te kunnen maken waar mensen plezierig en met 
een veilig gevoel wonen en leven, en waar ze (extra) kansen krijgen - en benutten 
- om zelf een stap vooruit te zetten, wordt in ieder geval gedurende vijf jaar een 
wijkactieplan (op onderdelen) samen met de corporaties, lokale partijen en 
bewoners uitgevoerd.  

3.1. Lerend samenwerkingsverband 
De gemeente, de corporaties Lefier en Talma, Kwartier Zorg en Welzijn en de 
bewonerscommissie zien het vernieuwingstraject in de wijk Gorecht-West als een 
lerend samenwerkingsverband. Mede daarom worden de opzet van de 
projectorganisatie en de gekozen aanpak als een pilot gezien om de onderlinge 
samenwerking verder te verstevigen. Redenerend vanuit het ontwikkelmodel 
voor de pilot in Gorecht-West, hebben de partnerorganisaties gezamenlijk een 
stuurgroep en projectorganisatie ingericht waarin de partners een positie in 
hebben. De overkoepelende aansturing van de projectorganisatie - stuurgroep, 
klankbordgroep, Bewonerscommissie, werkgroepen sociaal, werkgroepen 
sociaal/fysiek - berust bij de gezamenlijk aangestelde procesmanager. Hierbij is 
bewust gekozen voor een ervaren en deskundig manager die onafhankelijk 
tussen de samenwerkingspartners opereert en participatie van bewoners in een 
open planproces hoog in het vaandel heeft staan.  

De samenwerkende organisaties treden in Gorecht-West als gezamenlijke 
partners op, waarbij Lefier (bezit relatief veel huurwoningen in Gorecht-West) en 
de gemeente de trekkende rol vervullen. Kwartier Zorg en Welzijn speelt een 
belangrijke rol in het verder ontwikkelen en uitvoeren van de sociaaleconomische 
aanpak. De gemeente en de corporaties (Talma wel betrokken, geen actieve 
deelname) hechten grote waarde aan volwaardige bewonersparticipatie tijdens 
het vernieuwingstraject. Doel daarbij is om samen met bewoners en de overige 
stakeholders te komen tot een integrale - sociaal, fysiek en economisch -   
gedragen wijkvisie.   

 

Met de aanpak in de wijk willen de samenwerkende partijen in het open 
planproces vertrouwen schenken aan de bewoners door ruimte te bieden om 
mee te denken en mee te bouwen aan het opbloeien van de wijk. Centraal staat: 
‘Zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen’. 

Met inachtneming van de door de stuurgroep vastgestelde kaders wordt het 
wijkvernieuwingsproces ingericht als een open planproces. De gemeente en de 
corporaties zorgen o.a. door inschakeling van opbouwwerk voor professionele 
ondersteuning van de wijkbewoners in het proces. 

 

Gedurende de uitvoering van de plannen in Gorecht-West zal het huidige model 
worden aangepast om tot een efficiënte en doelmatige uitvoering te komen.    

3.2. Open planproces  
De uitkomsten van de wijkvisie worden in samenspraak met wijkbewoners verder 
ontwikkeld. In het open planproces nodigen we bewoners nadrukkelijk uit om 
actief mee te doen:  

 als beslissers waar het gaat om de besteding van een eigen 
bewonersbudget voor verbetering van de leefbaarheid; 

 als coproducenten bij activiteiten in het kader van schoon, heel en veilig 
in de eigen directe woon- en leefomgeving; 

 als meedenkers bij het maken van toekomstplannen voor woningen en 
woonomgeving op de langere termijn. 

 

Samenwerken in Gorecht-West: 

 Lerend samenwerkingsverband 
 Projectorganisatie, overkoepelende aansturing door stuurgroep 
 Procesmanager die sociaal en fysiek blijft verbinden 
 Lefier en Gemeente in de trekkende rol 
 Integraal – sociaal, fysiek en economisch – gedragen wijkvisie 
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Binnen vooraf opgestelde kaders wordt bewoners maximaal ruimte gegeven om 
mee te praten en mee te bouwen aan hun wijk. De gemeente en de corporaties 
stellen financiële middelen beschikbaar voor het inzetten van een 
bewonersbegeleider die de bewoners in het open planproces ondersteunt en 
stimuleert om actief mee te doen.  

De kwaliteit van de wijkvisie en het draagvlak zijn daardoor sterk toegenomen. 
Dit zal ook in de toekomst een goede samenwerking met en afstemming tussen 
bewoners en lokale partijen betekenen zodat de doelstellingen voor Gorecht-
West kunnen worden gerealiseerd.  

 

3.3. Participatie 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer en Lefier vinden de participatie een belangrijk 
proces in de wijkvernieuwing. Naast het creëren van draagvlak worden voor 
bewoners kansen geboden om een bijdrage te leveren om de buurt te verbeteren 
en wensen voor de woning en omgeving aan te dragen. 

3.3.1. Het belang van participatie 

 Stimuleert het samenwerken tussen bewoners en samenwerking 
organisaties binnen ‘Samen aanpakken’  

 Kennis en ervaring uitwisselen met elkaar 

 Zorgt voor onderling begrip 

 Geeft bewoners de kans op invloed in hun directe woonomgeving 

 Garandeert gezamenlijke keuzes voor de toekomst 
 

Voordat er gestart kan worden met het participatieproces heeft Lefier het 
klantproces zoals leefbaarheid en beheer van de woningen goed op orde. De 
bewoners weten welke woonvelden vernieuwd gaan worden en waar gestart 

wordt met een renovatie en wat de mate van dagelijks onderhoud is. Tijdens het 
proces van wijkvernieuwing is het sociaal statuut (zie paragraaf 5.9, bladzijde 25) 
leidend voor de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. 

Deze duidelijkheid geeft vertrouwen aan de bewoners van Gorecht-West die zich 
inmiddels al hebben aangemeld om mee te praten in nog op te richten 
werkgroepen op thema. Dit vertrouwen van de bewoners naar Lefier is de 
kernwaarde om te starten met een langdurige en spannend, maar vooral leuk 
proces. Lefier en de gemeente hebben vooraf kaders vastgesteld, zoals de 
planning, hoofdstructuur en het geld, waarbinnen bewoners met ons kunnen 
meepraten. Dit hebben de bewoners aan de start van het proces en in de 
snelkooksessies (zie paragraaf 4.2, pagina 11) ook nadrukkelijk aan Lefier en 
gemeente gevraagd. 

3.3.2. Praktijk 

De bewoners krijgen de gelegenheid in verschillende werkgroepen mee te 
denken over de wijkvernieuwing. Dit begint al in het najaar van 2011. De 
werkgroepen worden ingedeeld op thema en geografisch gebied.  

Verder wordt in deze groepen samen vastgesteld wat de bevoegdheden zijn over 
meepraten, meedenken en meebeslissen. Duidelijk is hoe hoger het 
participatieniveau van de bewoners hoe groter de verantwoordelijkheid en 
tijdinvestering zal zijn voor de bewoners. 

3.3.3. Doelgroepen in de participatie 

Binnen de participatie heb je altijd te maken met verschillende doelgroepen. De 
volgende groepen worden in Gorecht-West onderscheiden: 

1. De vaste gasten 
2. De toevallige bewoners 
3. Jongeren 
4. De toekomstige bewoner 

 
De bovengenoemde ‘woondeskundigen’ hebben allerlei verschillende belangen 
en voorkeuren wanneer mee te praten in het proces, waarin we de plannen van 
grof naar fijn willen uitwerken.  

Rol van bewoners in een open planproces: 

 Bewoners als beslissers (besteding eigen budget), coproducenten of 
meedenkers. 

 Rol afhankelijk van situatie en het moment. 
 Bewonersbegeleider stimuleert en ondersteunt.  
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Bij alle fasen in het proces is de bewonerscommissie (‘de vaste gasten’) een 
belangrijke gesprekspartner. Wanneer over wordt gegaan naar de ontwerpfase 
wordt de rol en het belang van de toekomstige bewoners belangrijker.  

De toevallige bewoners zijn altijd welkom en van harte uitgenodigd om deel te 
nemen in het participatietraject. De jongeren hebben in de kooksessies 
belangrijke input voor de hoofdstructuur gegeven en met deze verassende 
uikomsten willen we ze graag uitnodigen om in het verdere proces mee te 
werken. Lefier onderscheidt nu deze doelgroepen en gedurende de 
wijkvernieuwing kunnen er nog nieuwe doelgroepen aansluiten. Iedereen is 
welkom en we niemand willen uitsluiten. 

3.4. Het ‘Gorecht-West Team’ 
Zoals aangegeven streven de samenwerkende organisaties ernaar om door een 
integrale benadering van de problematiek van Gorecht-West een wijk te maken 
waar mensen plezierig en met een veilig gevoel wonen en leven, en waar ze 
(extra) kansen krijgen - en benutten - om zelf een stap vooruit te zetten.  

Zonder daadkrachtig ingrijpen van gemeente, corporaties, wijkprofessionals en 
uiteraard bewoners zal deze wijk verder afglijden. Naast het lerende 
samenwerkingsverband, wordt ingezet met de lokale partijen op een 
vernieuwende frontlijnaanpak. Deze aanpak gaat zorgen voor meer coördinatie, 
samenhang en samenwerking op de diverse leefgebieden en speelt in op de 
sterke behoefte om nog beter aan te sluiten op de wensen, talenten en 
mogelijkheden van de bewoners in de wijk.  

De frontlijnaanpak is de rode draad die door de onderliggende actielijnen 
(beschreven in het document ‘Samen aanpakken in Gorecht-West) ‘Wonen, 
Woonomgeving en Voorzieningen’, ‘Werken, Inkomen en Participatie’ en ‘Leren 
& Opgroeien’ heen loopt.  

Figuur 4. Het GW-Team bestaande uit Hacer Sönmez Judith Otte,Inge Ferwerda en Inez van der Wal.  

Problemen zijn vaak ‘onzichtbaar’ en spelen zich af achter de voordeur. 
Onderzoek geeft aan dat relatief veel bewoners in Gorecht-West 
geld/budgetteringsproblemen hebben, geen werk hebben, niet participeren in de 
maatschappij en dreigen in een sociaal isolement te raken. Bovendien zijn er 
behoorlijk wat bewoners die ook overlast in de buurt veroorzaken (burengerucht, 
verloedering, agressie en dergelijke). Half januari 2011 is het ‘Gorecht-West 
Team’ begonnen met het afleggen van “achter de voordeur bezoeken”. Daarbij 
worden eerst de bewoners van de ‘rode baksteenwoningen’ bezocht. 
Methodische uitgangspunten zijn: Persoonlijke benadering, één gezin, één plan, 
eigen kracht, verbinden en borgen.  
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Het ‘Gorecht-West Team’ voert de frontlijnaanpak uit. De frontlijners gaan bij 
bewoners op huisbezoek. Een deel van deze huisbezoeken resulteert in 
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). In een POP maakt de bewoner – samen 
met de frontlijner – een plan voor zichzelf om een stap(je) vooruit te komen 

Het is niet zo dat elke interventie tot een POP leidt. Bij de ene bewoner zal zijn 
stap/wens expliciet gemaakt worden via een POP, bij een andere bewoner kan de 
interventie bijvoorbeeld bestaan uit het er voor zorgen dat de bewoner bij de 
juiste instantie terecht komt voor ondersteuning. De frontlijnmethodiek heeft dit 
jaar vorm en inhoud gekregen, maar is blijvend in ontwikkeling.  

In het gemeentelijk beleid neemt participatie een belangrijke plaats in. In de 
praktijk worden bewoners daarbij uitgedaagd om mee te doen. Een goed 
voorbeeld is het succesvolle project “Liek om” ofwel gelijk oversteken. Er wordt 
een wederdienst van je gevraagd als jouw probleem is opgelost. Meedoen heeft 
een waarde op zich. Het kan ervoor zorgen dat mensen een gezonder, 
aantrekkelijker en plezieriger leven leiden en dat zij niet in een isolement 
verkeren of daarin terechtkomen. Meedoen is een verrijking van het leven. 
Daarnaast moet de gemeente iedere burger ondersteunen, stimuleren en 
begeleiden bij het behalen van de doelstellingen van participatie. Het 
gezamenlijke motto is: ‘Niemand langs de kant en iedereen heeft talent’.  

3.5. Koppeling sociaal-fysiek 
Het gemeentelijke woonbeleid en WMO-beleid leveren belangrijke bouwstenen 
voor het wijkvernieuwingstraject in Gorecht-West. In het kort komt het erop neer 
dat er in principe voor iedereen iets te kiezen valt en dat iedereen kan 
‘meedoen’. Juist door ‘Samen aanpakken in Gorecht-West’ wordt de verbinding 
tussen sociaal en fysiek gelegd. Iedereen kan meedoen betekent ook meedoen in 
het organiseren en realiseren van de fysieke herstructurering: verhuisproject, 
renovatie gezamenlijke voorzieningen, schoon, heel en veilig, enz.  

Een voorbeeld dat momenteel in uitvoering is, onderdeel van ‘Samen Aanpakken’ 
is Go4West, waarin de bewoners zelf een budget van €100.000,- kunnen 
besteden aan leefbaarheid, sport, spelen en ontspanning. Daarnaast is er het 
initiatief Fier4Grunn. Een duurzame samenwerking tussen FC Groningen, Lefier 
en de gemeente Hoogezand-Sappemeer om in Gorecht-West via sport, 
gezondheid en opleiding de bewoners actief te maken en zichzelf bewust te 

maken van onder andere een gezonde leefstijl. Voorbeelden hiervan zijn: 
taallessen, koken met Hans Nijland, deelname met het Gorecht-West 
(voetbal)team aan het kerst voetbaltoernooi en Zumba. 

Uit diverse inventarisaties blijkt dat wijkbewoners hun wijk een hoge waardering 
geven en ze zien uit naar de wijkvernieuwing. En, zeggen de bewoners, bij een 
nieuwe wijk en nieuwe woningen, hoort ook een nieuw gedrag en spelregels om 
goed samen te wonen. De bewoners zijn zeer actief en daarmee maken ze de 
eigen wijk vitaal. De bewoners kunnen dit niet altijd zelf en hebben hierbij de 
nodige ondersteuning vanuit professionals die staan voor kansen en 
mogelijkheden voor iedereen! 

In het volgende hoofdstuk wordt het realiseren van de Wijkvisie Gorecht-West – 
in dat integrale sociaal/fysieke kader – geschetst. 
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4. Totstandkoming van de wijkvisie 

 

Plannen maken kunnen professionals niet alleen. Bewoners hebben een gevoel bij 
de wijk en weten precies wat er zich afspeelt. Om te beschrijven hoe de wijk er in 
de toekomst moet uitzien en wat er allemaal tot die tijd nog moet gebeuren 
hebben bewoners een belangrijke bijdrage geleverd. De ideeën en aanvullingen 
van bewoners blijken enorm belangrijk in het proces en de totstandkoming van 
een wijkvisie!  

4.1. 18 september 2010 
Zaterdag 18 september 2010 heeft de officiële ‘aftrap wijkvernieuwing Gorecht-
West´ plaatsgevonden in en om wijkcentrum de Vredekerk. Op deze druk 
bezochte dag werden de geïnteresseerde aanwezigen meegenomen langs het 
verleden en heden en kon men zich duidelijk uitspreken over de toekomst van de 
wijk Gorecht-West. De eerste reacties kon men kwijt op een zogenaamde droom-
/klaagmuur. Het gaf de samenwerkende organisaties een eerste goede indruk 
van wat er leeft in de wijk. Kinderen namen letterlijk de aftrap in samenwerking 
met een keeper van FC Groningen, er was gezellige muziek en de penalty shoot-
out was een groot succes. Het einde van de dag was geweldig, honderden 
(wedstrijd)ballonnen gingen de lucht in als afsluiting. Gesteld kan worden dat we 
gezamenlijk een nieuwe, frisse start hebben gemaakt voor een levendige wijk! 

  
Figuur 5. Impressie van 18 september 2010 

4.2. Snelkooksessies met bewoners 
Bij de aftrap van de wijkvernieuwing op 18 september kon men zich opgeven om 
mee te denken én te praten over de toekomst van de wijk. Een groep van 
ongeveer 25 bewoners is samen met professionals eind 2010 begonnen met 
zogeheten snelkooksessies, waaronder een cursus stedenbouw in Gorecht-West. 

Belangrijkste doel van de snelkooksessies was om bewoners te betrekken in het 
opstellen van een wijkvisie. Vanaf de eerste snelkooksessie werd er hard 
gewerkt. Wat er allemaal komt kijken bij wijkvernieuwing in Gorecht-West werd 
uitgelegd door de professionals. Maar het was niet alleen maar luisteren, want er 
moest ook gewerkt worden. De bewoners kregen onder andere huiswerk mee, 
wat in de daaropvolgende sessie werd besproken.  

    
Figuur 6. Samen tekenen in de snelkooksessies 

De eerste huiswerkopdracht was dat er door middel van foto’s sterke en zwakke 
punten van de wijk werden aangegeven. Echter moest er niet alleen gekeken 
worden naar de problemen, er moesten ook oplossingen worden bedacht op 
basis van voorbeeldprojecten. Met veel plezier en enthousiasme zijn deze 
opdrachten uitgevoerd en gepresenteerd in de groep. 

De ideeën over hoe de wijk er in de toekomst moet uitzien lagen ver uiteen, 
iedereen had zo zijn ideeën en meningen hierover. Dat kwam zeker tot uiting 
toen er getekend moest worden. Nu moest er echt gerekend en gemeten 
worden! Met elkaar werd er gewerkt aan een mooie invulling van de wijk, wat 
heldere resultaten tot gevolg had.  
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4.3. Inloopmarkt 12 februari 2011 

Op de inloopmarkt op 12 februari in de Vredekerk konden wijkbewoners langs 
komen om de presentatie van de nieuwe hoofdstructuur voor Gorecht-West bij 
te wonen. In deze hoofdstructuur was nog niet te zien welke woningen precies 
zouden worden gesloopt en wat er in de verschillende deelbuurten zou gaan 
gebeuren.  

Tijdens de inloopmarkt is duidelijk aangegeven dat er gewerkt wordt van grof 
naar fijn. Nu er een goed gevoel is over de hoofdstructuur, wordt verder 
nagedacht over de invullingen van de zogeheten woonvelden. Daarbij worden 
afspraken gemaakt over hoe de openbare gebieden er uit moeten zien, wie welk 
gedeelte gaat betalen, waar gestart wordt en hoe lang het gaat duren.  

   
Figuur 7. Impressie van 12 februari 2011 

4.4. Jongeren betrekken uit de wijk 

Vanaf december 2010 tot en met maart 2011 zijn Anne Makkink (Bureau MIJN) 
en Maartje ter Veen (MaartjesRuimte) op zoek gegaan naar de mening van de 
jeugd over de wijk. Er werd contact gemaakt met de jongeren via de lagere 
scholen, Hyves, in de Vredekerk en bij sportactiviteiten. Onder de naam ‘MIJN 
Gorecht-West’ gingen ze aan de slag. 
 
Jongeren kregen tijdens de bijeenkomsten ruimte voor kritiek, wensen en goede 
ideeën over de wijk. De één vindt het buiten saai, de andere wil meer 
voetbalkooien, plekken voor de jongeren waar ze mogen hangen, ontbreken. Op 
drie verschillende momenten werd met de kinderen uit groep 8 van de 
basisscholen ‘De Tweemaster’ en ‘Gerardus Majellaschool’ nagedacht en 
samengewerkt over het verleden, het heden en de toekomst van de wijk. 
  
De verzamelde ideeën van de jongeren werden gebruikt bij maken van de 
wijkvisie. De mening van de jeugd telt, zij zijn immers de toekomst van de wijk! 
 

   
Figuur 8. Kinderen aan het werk voor een wijkvisie 
 

 

Resultaten voor wijkvisie ingebracht door de jeugd: 

 Centrale (gezamenlijke) plek in de wijk. 
 Parkachtige groenplekken met vijvers. 
 Speelplekken in het groen. 
 Geen donkere, binnendoor routes. 
 Onveilige verkeerssituaties wegnemen. 

Resultaten voor wijkvisie dankzij snelkooksessies: 

 Duidelijkheid welke woningtypes gewenst zijn. 
 De overgangen van openbaar gebied naar privégebied in beeld. 
 Indicatie van hoeveelheid terug te bouwen woningen. 
 Ook inzetten op nieuwbouw koopwoningen en/of duurdere huur voor 

betere mix in de wijk. 
 Hoofdstructuur met groen en speelplekken, minder versnipperd groen. 
 Nieuwe mogelijkheden bekeken voor ruimtelijke structuur.  
 Toekomstwensen: Nieuwe wijk, nieuwe afspraken. 
 Toekomstwensen: Elke bewoner is trots op de wijk! 
 Resultaten verwerkt in Wijkvisie 
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4.5. Presentaties van de plannen juni 2011 

Op twee informatiedagen zijn de bewoners van Gorecht-West op de hoogte 
gesteld van de wijkvernieuwingsplannen de komende pakweg 12 jaar. De eerste 
dag was voor de bewoners van de rodebaksteenwoningen. Daar is de 
wijkvernieuwing het meest ingrijpend. De opkomst was groot, bijna iedereen 
wilde weten wat staat te gebeuren in hun wijk.  

De tweede dag was voor de bewoners uit de andere delen van de wijk. 
Gedurende deze dagen kregen bewoners de mogelijkheid (persoonlijk) te 
reageren richting de aanwezige medewerkers van alle organisaties. Eventuele 
aanvullingen/opmerkingen op de plannen werden serieus opgepakt. 

   
Figuur 9. Impressie van de presentaties in juni 2011 

 

 

4.6. Leefstijlonderzoek Gorecht-West  

Middels een leefstijlonderzoek heeft wooncorporatie Lefier onderzocht welke 
mogelijke doelgroepen (belevingswerelden en woonwensen) er zijn voor de 
woonvelden. In het verlengde daarvan bepaalt Lefier (met bewoners) welke 
woonmilieus ontwikkeld worden. 

Bij de totstandkoming van de wijkvisie Gorecht-West heeft dit gemeentebrede 
onderzoek nieuwe inzichten gegeven. Dat kan betekenen in de uitvoering: 
 

 Wonen rond een hof of plein; 

 Woningen gericht op straat/openbare ruimte; 

 ‘Zachte’ overgang van privaat naar publiek; bijvoorbeeld geen grote 
voortuin vol struiken, maar een smalle buffer waar je eventueel kan 
zitten; 

 Speelplaatsen waar ook de ouders kunnen verblijven; 

 Wandelpaden in groen (verblijfsgroen in tegenstelling tot kijkgroen) 

 Een trefpunt in de buurt, zoals de Vredekerk of een centraal plein. 

Door de onderzoeksresultaten te analyseren en op te nemen in het nieuwe 
programma voor Gorecht-West wordt er goed aangesloten op de behoefte van 
de bewoners. 

  

Samenvatting: 

 Officiële aftrap van de wijkvernieuwing eind 2010 
 Samen met bewoners tekenen en rekenen 
 Tussentijds infomeren en input vragen van bewoners 
 Jongeren betrekken in de planvorming 
 Eindpresentatie van de gezamenlijk opgestelde plannen juni 2011 
 Betrokkenheid van bewoners essentieel in opstellen wijkvisie 
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4.7. Programmaontwikkeling 

Leidraad voor het integraal opstellen van de wijkvisie zijn de beleidskaders van de 
organisaties Lefier en gemeente Hoogezand-Sappemeer. In volgende paragrafen 
zullen in hoofdlijnen de uitgangspunten en visies van deze organisaties worden 
benoemd.  

4.7.1. Coalitieakkoord gemeente Hoogezand-Sappemeer 

Het motto voor de komende periode, beschreven in het coalitieakkoord, is 
‘solidair en uitdagend’. Hiermee worden de twee hoofdrichtingen van dit 
coalitieakkoord samen beschreven. Solidair staat voor de saamhorigheid met de 
zwakkeren in de samenleving. Uitdagend staat voor het aangaan van de uitdaging 
om de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de komende jaren nog beter op de 
kaart te zetten en uit de bezuinigingen en ombuigingen op creatieve wijze kansen 
te creëren om versterkt de toekomst tegemoet te kunnen treden. Ook staat het 
voor de uitdaging aan de inwoners van deze gemeente om mee te denken, mee te 
praten en mee te doen. 

Met betrekking tot Gorecht-West kan gesteld worden dat de gemeente wil 
voortgaan op de weg van de wijkvernieuwing zoals dat de afgelopen jaren is 
gevolgd. De hoogste prioriteit ligt in de komende periode bij wijkvernieuwing van 
Gorecht-West. Een gedegen analyse van de fysieke en sociaal economische 
situatie van de wijk moet de basis leggen voor breed gedragen plannen die op 
straat- of buurtniveau worden uitgewerkt.  

Een speciaal aandachtspunt voor Gorecht-West is het meewerken aan een 
zogenaamde kleinschalige wijkeconomie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
buurtwinkel of een bedrijfje aan huis.  

4.7.2. Visie wooncorporatie Lefier  

1. Goede woningen 
In Gorecht-West staat een belangrijk deel van de totale voorraad huurwoningen. 
Het is een van de grote wijken die aan verbetering toe is. De ‘rode 
baksteenwoningen’ zijn bouwtechnisch en constructief inmiddels van mindere 
kwaliteit. In 2010 heeft wooncorporatie Lefier gewerkt aan een nieuw strategisch 
opgavebeleid (SOB) voor haar bezit in de gehele gemeente Hoogezand-

Sappemeer. Vanuit hernieuwd inzicht in demografische ontwikkelingen en 
marktontwikkelingen is een plan voor de toekomst opgesteld.  

Het SOB is vervolgens vertaald voor Gorecht-West. Uitgangspunten zijn sloop van 
de zogenaamde ‘rode baksteenwoningen’ en het terugbouwen van circa 300-320 
woningen. Daarnaast renovatie van huurwoningen, deel verkoop woningen en 
een toevoeging van kwaliteit aan de openbare ruimte. 

2. Tevreden klanten 
Lefier is een wooncorporatie die haar bewoners centraal stelt. In Gorecht-West 
wonen veel bewoners met sociaal-maatschappelijke achterstanden. De analyse 
van ‘Samen aanpakken in Gorecht-West’ laat zien dat Gorecht-West door de 
bewoners als onveilig wordt ervaren en bewoners bang zijn om elkaar aan te 
spreken op ongewenst gedrag.  

De wijkvisie is erop gericht de bewoners van Gorecht-West op vele terreinen een 
stap vooruit te laten zetten. Lefier is dagelijks aanwezig in de wijk voor beheer en 
onderhoud, om de leefbaarheid te bevorderen en bewoners te stimuleren om 
zelf mee te doen aan de wijkvisie en samen plannen maken. Iedereen een stap 
vooruit in Gorecht-West! 

3. Vitale wijken 
Samen met de gemeente en de bewoners is gekozen om een nieuwe robuuste 
openbare ruimte te maken met veel ruimte, zichtlijnen, openbaar groen en 
goede speelplekken. De jongeren en de jeugd hebben aangegeven dat ze een 
centrale gelegen en goed ingerichte speelplek willen hebben. Veiligheid voor hen 
is cruciaal: dus een goede verlichting en spelen in het zicht van woningen. De 
doodlopende straten en kleine pleintjes, de versnipperde groentjes en de 
garageboxen gaan eruit. Terug komt een nieuwe ruimtelijke structuur met een 
verkeersluw centrumgebied, water in de wijk met groene taluds en een centraal 
plein. Lefier vindt het belangrijk een goede overgang te maken van privé naar 
openbaar met bijvoorbeeld goed vormgegeven tuinmuren. En openbaar / privé 
zo in te richten dat beheer en onderhoud helder af te spreken is.  
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5. Programma Gorecht-West 

 

Op basis van het werken in een open planproces is een programma ontwikkeld 
dat met name gebaseerd is op de input van alle betrokkenen in het proces. De 
diverse werksessies met betrokkenen hebben uiteindelijk geleid tot het huidige 
programma. Het programma geeft in hoofdlijnen de plannen voor de komende 
jaren in Gorecht-West weer.  

In dit hoofdstuk een beeldoverzicht van: 

 Eerste uitgangspunten wijkvisie 

 Eerste schetsen nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur 

 Nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur 

 Plangebied huurwoningen Lefier 

 Renovatie huurwoningen Lefier rondom Tweemaster 

 Renovatie huurwoningen Lefier Schaepmanstraat 

 Verkoop huurwoningen Lefier Schaepmanstraat 

 Voorzieningen in Gorecht-West 

 Sfeerbeelden/studies van een nieuw Gorecht-West 

En verder zal worden ingegaan op: 

 Duurzaamheid 

 Onderhoud te slopen woningen tijdens wijkvernieuwing 

 Fasering 

 Sociaal Statuut  
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5.1. Eerste uitgangspunten wijkvisie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
De wijk is vanaf een eerste inventarisatie ingedeeld in 
een aantal deelgebieden. Deze zijn voorzien van de 
werknamen ‘B3 t/m B8’. In een later stadium zijn de 
deelgebieden bij naam genoemd. 

Legenda:  

Roze:  (Woning)bezit Lefier 
Blauw:  (Woning)bezit Talma  
Wit:  Particulier (woning)bezit. 

 

 Alleen gebieden rode baksteenwoningen 
vervangen (B4/B8) voor nieuwbouw. 
(Woningbezit Lefier: Ter Laanstraat, 
Piersonpad, Nolensstraat, Goeman 
Borgesiusstraat, Fruinpad en Groen van 
Prinstererstraat) 

 Woningbezit Woningstichting Talma geen 
investeringen of verbeteringen (reeds 
uitgevoerd) 

 Particuliere woongebieden B3 
(Alberdaplein) en B5 (Van 
Hogendorpstraat)  geen investeringen, 
aanpassingen of verbeteringen. 

 Gebied B6 (Schaepmanstraat) 
huurwoningen van Lefier verbeteren en bij 
mutatie verkopen 

 Gebied B7 (gebied rond O.B.S. de 
Tweemaster) worden woningen verbeterd 
en de verhuur gecontinueerd. 
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5.2. Nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur (1e schetsen) 

 

 

 
 
 
 

  

 Meer ruimte in Gorecht-West 

 Ruime stroken en meer kwaliteit openbare ruimte 

 Compact bouwen in de woonvelden 

 Autoluw binnengebied, groene as creëren.  

 Per woonveld met de auto (op één plek) er in rijden én 
er weer uit rijden. 

 Geen autoverkeer tussen de woonvelden. 

 Ruimte voor waterberging (tijdelijke opvang water na 
stortbuien) 

 Ruimte voor spelen, hondenuitlaatplekken, groen en 
plein. 
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5.3. Nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur  

 

 

  

 Brede stroken openbare ruimte tussen 
de woonvelden. 

 Compact bouwen in de woonvelden. 

 Centraal in de wijk een nieuw Gorecht-
Plein. 

 Nieuwe singels voor waterberging. 

 Per woonveld met de auto (op één plek) 
er in en er weer uit. 

 Geen autoverkeer tussen de 
woonvelden. 

 Huidige voorzieningen blijven aan de 
centrale as liggen. 

 Woonvelden worden in aparte sessies 
met de betrokken bewoners ingevuld. 
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5.4. Plangebied met huurwoningen Lefier 

 

  

Bestaande situatie: 347 huurwoningen van Lefier 
in het plangebied. (18 woningen reeds gesloopt) 

 339 huurwoningen worden in een reeks 
van jaren gesloopt en vervangen. 

 1 particuliere woning en de (deels 
particuliere) garageboxen worden 
gesloopt. 

 8 woningen worden opgeknapt en 
blijven in de verhuur. Deze 
huurwoningen liggen binnen rijen 
particuliere koopwoningen. 

 Van de 8 woningen staan er 6 in de 
Goeman Borgesiusstraat en 2 in de 
Groen van Prinstererstraat. 

 Garageboxen worden gesloopt.  
In de nieuwe planvorming worden geen 
garageboxen teruggebouwd. Ingezet wordt 
op parkeren op eigen erf en ‘op straat’  

Omdat op het moment van schrijven van de wijkvisie niet 
duidelijk is hoe de woningmarkt zich de komende jaren 
zal ontwikkelen wordt een variabele bandbreedte voor 
de te realiseren sociale huur, duurdere huur en/of 
koopwoningen afgesproken: 

- Er worden minimaal 300 woningen 
gerealiseerd en maximaal 320 woningen 
gerealiseerd; 

- Minimaal 80% van het totale aantal van 
de te realiseren woningen worden 
sociale huurwoningen;  

- Maximaal 20 % van het totaal aantal te 
realiseren woningen worden duurdere 
huurwoningen en/of koopwoningen. 
 

De te realiseren sociale huurwoningen worden 

verdeeld in de volgende woningtypen: 

- Circa 50% grote gezinswoningen 
- Circa 15 % gezinswoningen 
- Circa 15 % appartementen 
- Circa 15 % woningen met badkamer en 

slaapkamer op de begane grond (geschikt 
voor ouderen). 
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5.5. Renovatie woningen Lefier Schaepmanstraat 

 

  

Uitgangspunten 

 Woningen worden verbeterd en bij mutatie 
verkocht. 

 Verbeterpakketten worden overleg met de bewoners 
bepaald. 

 Start in 2
e
 helft van 2012. 
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5.6. Renovatie woningen Lefier rondom Tweemaster 

 

 

 

 

  

Uitgangspunten: 

 Moddermanstraat, Aalbersestraat, Van der 
Leeuwstraat, Dreeslaan en de Savornin Lomanstraat 

 Verbeterpakketten worden in overleg met bewoners 
bepaald. 

 Woningen worden verbeterd en doorverhuurd. 

 Start in 2
e
 helft van 2013. 
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5.7. Onderhoud te slopen woningen 

Lefier garandeert een kwalitatief goede huurwoning. Om deze reden zet Lefier 
zich in voor goed onderhoud, ook voor de woningen die voorlopig niet gesloopt 
gaan worden. 

Woonveld Ter Laan en Nolens: 

 De woningen worden tussen nu en 5 jaar gesloopt. 

 Klachten die vallen onder dagelijks onderhoud worden verholpen 

 Lefier gaat geen grote investeringen meer uitvoeren in de woningen. 

 Als voorbeeld: geen uitgebreide doucherenovatie bij douchelekkage, 
geen nieuwe keukens plaatsen, geen dakbedekking vervangen indien 
niet noodzakelijk. 

Woonveld Goeman Borgesius en Groen van Prinsterer 

 De woningen worden over 5-10 jaar gesloopt. 

 In 2011 krijgen de woningen een uitgebreide schilderbeurt. 

 Lefier gaat inspecties uitvoeren om te kijken wat er per woning 
noodzakelijk is. 

 Als voorbeeld: als het nodig is wordt de douche of keuken aangepast 
en/of Cv-ketel vervangen. 
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5.8. Fasering 

 

 

 

  

 

 

De samenwerkende organisaties hebben de ambitie 
om de wijkvernieuwing in 10-12 jaar uit te voeren.  

Verhuur tot aan sloop: 

 Bewoners kunnen gewoon blijven wonen 
totdat men de sloopbrief ontvangt. 

Wat gebeurt er wanneer er een woning leeg komt: 

- Afhankelijk van de fasering gaat Lefier de woning: 

 Gewoon verhuren zoals nu ook het geval is; 

 Tijdelijk verhuren; 

 Leegstandsbeheer inzetten via Carex; 

 Gereedmaken als wisselwoning. 
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5.9. Sociaal Statuut 

Het sociaal statuut heeft tot doel in Hoogezand-Sappemeer een eenduidig pakket 
met rechten en plichten te bieden voor huurders en de corporaties tijdens het 
herstructureringsproces of collectieve woningverbetering. 

5.9.1. Opgesteld door meerdere partijen 

Het sociaal statuut is opgesteld door vijf partijen: 

 De Huurdersraad 

 Het Platform Bewonersorganisaties. 

 De gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

 Woningstichting Talma. 

 Wooncorporatie Lefier. 

5.9.2. Doelgroep Sociaal Statuut 

Het sociaal statuut is bedoeld voor alle huurders van Woningstichting Talma en 
Wooncorporatie Lefier in Hoogezand-Sappemeer die te maken krijgen met 
herstructurering/wijkvernieuwing en/of collectieve woningverbetering. Bewoners 
die tijdelijk een woning van Lefier of Talma bewonen via de leegstandswet 
(tijdelijke verhuur) of via leegstandsbeheer (Carex) vallen niet onder het sociaal 
statuut. 

Voor inhoudelijk zaken van het Sociaal Statuut in de gemeente Hoogezand-
Sappemeer wordt verwezen naar het document ‘Sociaal Statuut’ 

 

 

 

 

 

5.10. Duurzaamheid 

De samenwerkende organisaties hebben de ambitie om te onderzoeken of 
duurzaamheid op het niveau van de wijk Gorecht-West mogelijk is. Op basis van 
de eerste bevindingen is gestart met een onafhankelijk onderzoek om te bepalen 
of een collectief warmtenet interessant, toepasbaar en rendabel is voor Gorecht-
West.  

Er wordt gestreefd met maximale inspanning van de organisaties een lagere 
energiebehoefte en lagere/ stabiele woonlasten voor de bewoners te creëren. 
Het scenario met individuele systemen wordt daarvoor vergeleken met scenario’s  
met collectieve systemen. De centrale vraag is of een collectief warmtenet voor 
het woningprogramma (renovatie en nieuwbouw) voor Gorecht-West interessant 
en rendabel is.  
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5.11. Voorzieningen in Gorecht-West 

 

  

1. Wijkontmoetingscentrum Vredekerk 
2. Wijkcentrum De Badde 
3. Dependance Het Kielzog 
4. Kerk 
5. Basisschool de Tweemaster 
6. Basisschool St. G. Majellaschool 
7. Kinderdagopvang 

De huidige voorzieningen in Gorecht-West worden in 
de planvorming van de wijkvernieuwing niet 
meegnomen. De locaties van deze voorzieningen zal in 
de komende jaren naar verwachting niet veranderen of 
aangepast worden.  

* Uitzondering geldt voor de dependance van Het Kielzog, 
waar de afdeling ‘dansen en beeldend’ is gehuisvest. Op deze 
locatie is een centraal plein/plantsoen gepland, die onderdeel 
uitmaakt van fase 4 (start 2019). (zie volgende pagina). De 
daadwerkelijke invulling van het gebied is echter afhankelijk 
van de mogelijkheid functies van Het Kielzog elders te 
huisvesten. In verband hiermee kan gewezen worden op de 
discussie over het Stadshart, het nieuwe gemeentehuis en 
daaraan gekoppelde voorzieningen, zoals een theater en 
andere culturele voorzieningen. 

Voor het begrip is het belangrijk de fysieke gebouwen 
en de activiteiten binnen deze gebouwen, die vaak 
beide aangeduid worden als voorzieningen, uit elkaar te 
halen.  

 Voorzieningen: fysieke gebouwen waarin 
activiteiten plaats vinden. 

 Activiteiten: de activiteiten (onderwijs, 
welzijn, zorg, diensten) die plaats vinden in de 
gebouwen die zijn aangeduid als 
voorzieningen. 

 

Uitgangspunt: De activiteiten in Gorecht-West moeten 
voorzien in en aansluiten bij de behoefte van de 
bewoners. De voorzieningen en de ruimtelijke structuur 
van de wijk moeten hieraan faciterend zijn en niet 
frustrerend. 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
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5.12. Sfeerbeelden en studies 

Tijdens de snelkooksessies met bewoners (zie bladzijde 10, paragraaf 4.2.) werd 
duidelijk uitgesproken door de betrokkenen dat studies een verhelderend beeld 
kunnen geven in deze fase van planvorming. Om te voldoen aan deze vraag zijn 
er een aantal studies en sfeerbeelden gemaakt. De studies zijn toegepast op het 
woongebied ‘Ter Laan’, grenzend aan de Abraham Kuypersingel en de Van der 
Duyn van Maasdamweg. 

De gedetailleerde en uiteindelijke invulling van de woongebieden wordt in een 
later stadium met de betrokken bewoners besproken. Elke bewoner heeft wel 
een andere gedachte over het meedenken aan een nieuw woongebied. ‘Samen 
plannen maken’ is door de samenwerkende organisaties om deze reden 
opgedeeld in een aantal categorieën.  

 Betrokken bewoners kunnen mee denken vanaf een leeg vel papier en 
hun ideeën uitspreken over het woongebied, aantal woningen, type 
woningen, uitstraling van de woningen en de indeling van de woningen. 

 Bewoners kunnen ‘kiezen’ uit en/of reageren op een aantal opgestelde 
varianten die toepasbaar zijn in hun woongebied.   

 Meedenken over en reageren op de plattegronden van de woningen.  

 Bewoners kunnen kiezen het over te laten aan de samenwerkende 
organisaties en wachten af tot zij de sloopbrief ontvangen. 

De studies geven een indruk van de mogelijkheden, echter zijn deze niet bindend 
en bepalend voor de verdere invulling van de woongebieden.  

In het najaar van 2011 wordt door de gemeente en Lefier een beeldkwaliteitplan 
vastgesteld. Dat beschrijft de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte en 
de overgang naar de vier woonvelden. Ook legt het bebouwingshoogtes vast en 
biedt het de kaders voor verdere planvorming van woningen. 
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5.12.1. Studie plangebied (vogelvlucht) 

 

 

 

  

Aan sfeerbeelden en studies kunnen geen rechten worden ontleend. 
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5.12.2. Studie woonveld ‘Ter Laan’ (grondgebonden) 

  

Aan sfeerbeelden en studies kunnen geen rechten worden ontleend. 



  Wijkvisie Gorecht-West, Hoogezand  

 
29 

5.12.3. Studie woonveld ‘Ter Laan’ (Hoogteaccenten) 

  

Aan sfeerbeelden en studies kunnen geen rechten worden ontleend. 
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1. Inleiding 
In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting 

vanwege wegverkeer op 126 nieuw te bouwen woningen in het revitalisatieproject Gorecht-West fase 

4 en 5. Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd om de verwachte geluidbelasting op deze 

woningen en de aanvaardbaarheid te beoordelen. Het onderzoek heeft eveneens betrekking op de 

geluidbelasting op bestaande woningen vanwege twee nieuw aan te leggen wegen. 

 

De wegen in en rond het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een maximumsnelheid 

van 30 kilometer per uur. Binnen het plangebied liggen geen zones van zoneringsplichtige wegen, 

spoorwegen en industrieterreinen.  

 

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1, 2 en 3. 

 

Figuur 1: Plangebied deel west 
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Figuur 2: Plangebied deel oost 

 
 

Figuur 3: Plangebied deel zuidoost 

 
 

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

meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).  
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2. Beoordeling 

2.1 Wet geluidhinder 

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

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

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

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

tweebaans wegen binnen de bebouwde kom hebben een zone van 200 meter breed aan weerszijden 

van de weg (artikel 74 lid 1a sub 1).  

 

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

hogere geluidbelastingen kan gemotiveerd een hogere geluidbelasting worden toegestaan door een 

hogere waarde vast te stellen. De maximale hogere waarde is afhankelijk van de situatie. Vanwege 

de ligging binnen de bebouwde kom is hier sprake van een stedelijke situatie met een maximale 

hogere waarde van 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh).  

 

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

jaar 10 jaar na planvaststelling wordt beoordeeld. Hier wordt uitgegaan van 2030. 

 

Aan de wijze waarop de akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen regels worden gesteld 

(artikel 110e Wgh). 

 

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

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

toegepast (artikel 110g Wgh).  

2.2 Goede ruimtelijke ordening 

De meest nabijgelegen zoneringsplichtige wegen Gorechtlaan, Van der Duyn Van Maasdamweg en 

Abraham Kuypersingel liggen op meer dan 200 meter afstand van de plangrenzen. De rond het 

bestemmingsplan gelegen Troelstralaan, Dreeslaan, Thorbeckelaan en Van Houtenlaan zijn 

erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen het plan worden twee 

nieuwe erftoegangswegen aangelegd.  

 

De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege de wegen rond en binnen het plan moeten 

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

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

waarden kunnen worden vastgesteld.  

 

Voor de nieuw aan te leggen wegen binnen het bestemmingsplan is niet alleen de geluidbelasting op 

de nieuwe woningen relevant maar ook die op de bestaande woningen. Naar analogie met de Wgh 

geldt ook hier een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Indien deze geluidbelasting 

wordt overschreden moeten geluidsbeperkende maatregelen worden overwogen.  
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2.3 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde regels .  
 
Artikel 3.4 van het RMG 2012 geeft uitvoering aan het in § 2.1 genoemd artikel 110g Wgh. Voor 
wegen met een maximum snelheid lager dan 70 kilometer per uur bedraagt de aftrek 5 dB (artikel 
3.4 lid 1 sub d RMG 2012). Bij het beoordelen van de gevelwering van woningen wordt deze aftrek 
overigens niet toegepast (artikel 3.4 lid 1 sub e RMG 2012)).  
 
De berekende of gemeten geluidbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, 
waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (artikel 1.3 lid 1 RMG 2012).  
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3. Berekeningswijze 

3.1 Overdrachtsberekeningen 

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het RMG 2012. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 

Standaard-rekenmethode I en 2. Standaard-rekenmethode 1 is bedoeld voor eenvoudige situaties en 

Standaardrekenmethode 2 (SRM2) voor complexe situaties. Hier is gerekend met module 

verkeerslawaai van versie 4.10 van het computerprogramma GeoMilieu dat rekent volgens SRM2. 

 

De geluidsuitstraling van de wegen is opgenomen in het modelitem weg dat alle kenmerken van de 

weg bevat die relevant zijn voor de geluidsuitstraling. Voor de geluidsoverdracht zijn in het model alle 

reflecterende bodemgebieden zoals, wegen, parkeerplaatsen en andere verharde terreinen 

opgenomen. De niet gedefinieerde gebieden zijn geluidsabsorberend. Gebouwen in het 

overdrachtsgebied kunnen zorgen voor geluidsreflecties en –afscherming en zijn daartoe in het model 

opgenomen. Ook afscherming van geluid door hoogteverschillen of schermen kan worden 

gemodelleerd maar dat is hier niet aan de orde.  

 

Op de gevels van de te beoordelen woningen zijn rekenpunten gelegd met rekenhoogten van 1,5, 4,5 

en 7,5 meter, respectievelijk corresponderend met de begane grond, eerste verdieping en tweede 

verdieping. 

 
De aftrek van 5 dB op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012 is in het model opgenomen als 
groepsreductie van 5 dB.  
 
Figuur 4 en bijlage 2 geven een grafische weergave van het opgestelde rekenmodel.  
 

Figuur 4: Overzicht rekenmodel 
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3.2 Gehanteerde verkeersgegevens 

De gehanteerde verkeersgegevens voor de Troelstralaan zijn gebaseerd op tellingen uit 2016 voor 

het “Verkeersonderzoek Knijpsbrug en omgeving”. Gelet op het ontbreken van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen en de verdunning van het woonaanbod in de wijk Gorecht west die de revitalisering 

met zich meebrengt, wordt geen rekening gehouden met verkeersgroei. 

 

Voor de overige bestaande wegen zijn geen telgegevens beschikbaar. Hiervoor beschikt de 

gemeente Midden-Groningen over een databestand met etmaalintensiteiten op basis van de beschik-

bare telgegevens, verkeerskundige functies, gebiedskennis en verkeerskunde. Op basis van dit 

bestand zijn de te hanteren weekdagetmaalintensiteiten van de overige bestaande wegen bepaald. 

Voor de nieuwe wegen, verder aangeduid als de Westweg en de Oostweg zijn de etmaalintensiteiten 

gebaseerd op het aantal woningen dat door deze wegen wordt ontsloten. De Westweg ontsluit 34 

nieuwe en 16 bestaande woningen. De Oostweg ontsluit 39 nieuwe en 16 bestaande woningen. Er 

wordt van uitgegaan dat elke woning 5 motorvoertuigen per weekdagetmaal aantrekt. 

 

Voor de geluidsuitstraling van een weg is niet alleen de hoeveelheid verkeer van belang maar ook de 

verkeerssamenstelling en de verdeling over het etmaal. Voor de verkeerssamenstelling worden lichte 

middelzware en zware motorvoertuigen beschouwd. Bij de verdeling over het etmaal wordt 

onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. De verkeersverdeling en  

–samenstelling van de Troelstralaan zijn in 2016 geteld. Deze gegevens zijn als worst case aanname 

eveneens gehanteerd voor de Dreeslaan, Thorbeckelaan en Van Houtenlaan. Voor de Westweg en 

de Oostweg is uitgegaan van minder vrachtverkeer en minder verkeer in de avond- en nachtperiode.  

 

Het wegdektype is eveneens van invloed op de geluidsuitstraling van een weg. Hier ligt op de 

bestaande wegen rond het bestemmingsplan Dicht Asfaltbeton (DAB) of Steenmastiekasfalt 0/11 

(SMA 0/11). De nieuwe Westweg en Oostweg worden voorzien van elementenverharding in 

keperverband. DAB en SMA 0/11 gelden als standaard geluidsneutraal wegdek en 

elementenverharding in keperverband is extra lawaaiig. De exacte wegdekcorrecties die voor  deze 

wegdekken zijn gehanteerd zijn afkomstig van InfoMil:  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-

geluidhinder/wegverkeerslawaai/akoestisch-rapport/cwegdek/ 

              

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

 
Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens 
Wegnaam Weekdag-

etmaal-
intensiteit 

Etmaalverdeling                     
(dag-/avond-/nachtuur%) 

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

Wegdek 

Troelstralaan 2.767 6,8/3.4/0,64 97,5/1,7/0,8 neutraal 

Dreeslaan 2.100 6,8/3.4/0,64 97,5/1,7/0,8 neutraal 

Thorbeckelaan 500 6,8/3.4/0,64 97,5/1,7/0,8 neutraal 

Van Houtenlaan 500 6,8/3.4/0,64 97,5/1,7/0,8 neutraal 

Westweg 250 7,2/2,2/0,60 98,5/1,5/0,0 Klinkers in 
keperverband 

Oostweg 275 7,2/2,2/0,60 98,5/1,5/0,0 Klinkers in 
keperverband 
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4. Resultaten 

4.1 Troelstralaan 

De rekenresultaten vanwege de Troelstralaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 1 tot en met 3 en 

samengevat in tabel 2. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 

Tabel 2: Berekende geluidbelasting vanwege de Troelstralaan 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

01-03, West rij A blok 1 1,5 37 - 

4,5 39 - 

7,5 40 - 

41-42, Oost rij A blok 1 1,5 48 - 

4,5 48 - 

7,5 48 - 

43, Oost rij A blok 1 1,5 48 - 

4,5 48 - 

7,5 48 - 

44, Oost rij A blok 1 1,5 47 - 

4,5 48 - 

7,5 48 - 

45-46, Oost rij A blok 1 1,5 47 - 

4,5 48 - 

7,5 48 - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting vanwege de Troelstralaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening 

brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 
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4.2 Dreeslaan 

De rekenresultaten vanwege de Dreeslaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 4 tot en met 6 en 

samengevat in tabel 3. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 
Tabel 3: Berekende geluidbelasting vanwege de Dreeslaan 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

01-03, West rij A blok 1 1,5 40 - 

4,5 42 - 

7,5 43 - 

11-13, West rij B blok 1 1,5 41 - 

4,5 42 - 

7,5 43 - 

23-25,West rij C blok 1 1,5 41 - 

4,5 42 - 

7,5 43 - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting vanwege de Dreeslaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening 

brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 

4.3 Thorbeckelaan 

De rekenresultaten vanwege de Thorbeckelaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 7 tot en met 9 en 

samengevat in tabel 4. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 
Tabel 4: Berekende geluidbelasting vanwege de Thorbeckelaan 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

26-27, West rij C blok 2 1,5 26 - 

4,5 29 - 

7,5 31 - 

63-64,oost rij D blok 2 1,5 29 - 

4,5 31 - 

7,5 32 - 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting vanwege de Thorbeckelaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening 

brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 

4.4 Van Houtenlaan 

De rekenresultaten vanwege de Van Houtenlaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 10 tot en met 12 en 

samengevat in tabel 5. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 
Tabel 5: Berekende geluidbelasting vanwege de Van Houtenlaan 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

45-46, Oost rij A blok 4 1,5 34 - 

4,5 36 - 

7,5 36 - 

56-57, Oost rij C blok 5 1,5 34 - 

4,5 36 - 

7,5 37 - 

23-25,Oost rij D blok 5 1,5 34 - 

4,5 36 - 

7,5 37 - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting vanwege de Van Houtenlaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening 

brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 

4.5 Nieuwe Westweg 

De rekenresultaten vanwege de nieuwe Westweg zijn opgenomen in bijlage 3 blad 13 tot en met 15 

en samengevat in tabel 6. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 
Tabel 6: Berekende geluidbelasting vanwege de Westweg 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

08-10, West rij A blok 4 1,5 37 - 

4,5 38 - 

7,5 38 - 

20-22, West rij B blok 5 1,5 43 - 

4,5 43 - 
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Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

7,5 42 - 

23-25,West rij C blok 1 1,5 46 - 

4,5 45 - 

7,5 44 - 

26-27,West rij C blok 2 1,5 46 - 

4,5 45 - 

7,5 44 - 

28-29,West rij C blok 3 1,5 46 - 

4,5 45 - 

7,5 44 - 

30-31,West rij C blok 4 1,5 46 - 

4,5 45 - 

7,5 44 - 

32-34,West rij C blok 5 1,5 48 - 

4,5 46 - 

7,5 44 - 

71, Groen van 

Prinstererestraat 9-15 

bestaand 

1,5 40 - 

4,5 41 - 

7,5 40 - 

72, Groen van 

Prinstererestraat 61-67 

bestaand 

1,5 40 - 

4,5 41 - 

7,5 40 - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe en bestaande woningen wordt voldaan aan de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Westweg. Ten aanzien van goede ruimtelijke 

ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 
  



13 

 

 
 

4.6 Nieuwe Oostweg. 

De rekenresultaten vanwege de nieuwe oostweg zijn opgenomen in bijlage 3 blad 16 tot en met 18 en 

samengevat in tabel 7. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.  

 
Tabel 7: Berekende geluidbelasting vanwege de Oostweg 

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Geluidbelasting in dB  

Berekend Overschrijding ten 

hoogste toelaatbare 

geluidbelasting 

41-42, Oost rij A blok 1 1,5 48 - 

4,5 46 - 

7,5 45 - 

51, Oost rij B blok 1 1,5 48 - 

4,5 46 - 

7,5 45 - 

61-62, Oost rij D blok 1 1,5 47 - 

4,5 46 - 

7,5 44 - 

63-64, Oost rij D blok 2 1,5 47 - 

4,5 46 - 

7,5 44 - 

65, Oost rij D blok 3 1,5 47 - 

4,5 46 - 

7,5 45 - 

66, Oost rij D blok 4 1,5 47 - 

4,5 46 - 

7,5 45 - 

67-68, Oost rij D blok 5 1,5 47 - 

4,5 46 - 

7,5 44 - 

81, Goeman 

Borgesiusstraat 68-74 

bestaand 

1,5 30 - 

4,5 32 - 

7,5 32 - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe en bestaande woningen wordt voldaan aan de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Oostweg. Ten aanzien van goede ruimtelijke 

ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee. 
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5. Conclusie 
In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting 

vanwege wegverkeer op 126 nieuw te bouwen woningen in het revitalisatieproject Gorecht-West fase 

4 en 5. Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd om de verwachte geluidbelasting op deze 

woningen en de aanvaardbaarheid te beoordelen. Het onderzoek heeft eveneens betrekking op de 

geluidbelasting op bestaande woningen vanwege twee nieuw aan te leggen wegen. 

 

De wegen in en rond het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een maximumsnelheid 

van 30 kilometer per uur. Binnen het plangebied liggen geen zones van zoneringsplichtige wegen, 

spoorwegen en industrieterreinen. De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege de wegen 

rond en binnen het plan moeten worden beschouwd in het kader van goede ruimtelijke ordening. 

 

De geluidbelasting op nieuw te bestemmen woningen is nergens hoger dan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting. De geluidbelasting op nieuwe en bestaande woningen ten gevolge van 

de nieuw te bestemmen wegen is nergens hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het 

beschouwde bestemmingsplan kan ten aanzien van geluid worden beschouwd als goede ruimtelijke 

ordening. De geluidsituatie brengt geen verdere verplichtingen met zich mee.  

 

 

 

 

 

 



Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

1 Troelstralaan     245667,05     575148,10     246356,02     575176,80      0,00      0,00   0
3 Dreeslaan     245797,56     575154,25     245806,29     574935,42      0,00      0,00   0
2 Van Houtenlaan     246226,43     575171,09     246233,51     574977,43      0,00      0,00   0
4 Thorbeckelaan     245806,29     574935,42     246179,45     574951,00      0,00      0,00   0
5 Nieuwe westweg     245803,78     575007,80     245963,24     575162,39      0,00      0,00   0

6 Nieuwe Oostweg     246048,98     575166,02     246231,71     575025,50      0,00      0,00   0

30-4-2020 15:53:59Geomilieu V4.10



Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

1 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
3 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
2 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
4 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
5 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30

6 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

1  30  30  30 True   2767,00   6,80   3,40   0,64  97,50  97,50  97,50
3  30  30  30 True   2100,00   6,80   3,40   0,64  97,50  97,50  97,50
2  30  30  30 True    500,00   6,80   3,40   0,64  97,50  97,50  97,50
4  30  30  30 True    500,00   6,80   3,40   0,64  97,50  97,50  97,50
5  30  30  30 True    250,00   7,20   2,20   0,60  98,50  98,50  98,50

6  30  30  30 True    275,00   7,20   2,20   0,60  98,50  98,50  98,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

1   1,70   1,70   1,70   0,80   0,80   0,80  101,38   98,37   91,12
3   1,70   1,70   1,70   0,80   0,80   0,80  100,18   97,17   89,92
2   1,70   1,70   1,70   0,80   0,80   0,80   93,95   90,94   83,69
4   1,70   1,70   1,70   0,80   0,80   0,80   93,95   90,94   83,69
5   1,50   1,50   1,50 -- -- --   92,92   87,77   82,13

6   1,50   1,50   1,50 -- -- --   93,34   88,19   82,54
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D

01 West rij A blok 1 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
02 West rij A blok 1 wg (1 woning)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
03 West rij A blok 1 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
04 West rij A blok 2 ng (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
05 West rij A blok 2 zg (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

06 West rij A blok 3 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
07 West rij A blok 3 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
08 West rij A blok 4 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
09 West rij A blok 4 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
10 West rij A blok 4 og (1 woning)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

11 West rij B blok 1 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
12 West rij B blok 1 wg (1 woning)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
13 West rij B blok 1 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
14 West rij B blok 2 ng (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
15 West rij B blok 2 zg (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

16 West rij B blok 3 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
17 West rij B blok 3 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
18 West rij B blok 4 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
19 West rij B blok 4 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
20 West rij B blok 5 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

21 West rij B blok 5 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
22 West rij B blok 5 og (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
23 West rij C blok 1 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
24 West rij C blok 1 wg (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
25 West rij C blok 1 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

26 West rij C blok 2 ng (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
27 West rij C blok 2 zg (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
28 West rij C blok 3 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
29 West rij C blok 3 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
30 West rij C blok 4 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

31 West rij C blok 4 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
32 West rij C blok 5 ng (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
33 West rij C blok 5 og (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
34 West rij C blok 5 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
41 Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

42 Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
43 Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
44 Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
45 Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
46 Oost rij A blok 4 og (6 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

47 Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
48 Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
49 Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
50 Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
51 Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

52 Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
53 Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
54 Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
55 Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
56 Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

57 Oost rij C blok 5 og (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
61 Oost rij D blok 1 og (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
62 Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
63 Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
64 Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

65 Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
66 Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
67 Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
68 Oost rij D blok 5 og (4 woningen)      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
71 Groen van prinstererstraat 9-15      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --

72 Groen van prinstererstraat 61-67      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
81 Goeman Borgesiusstraat 68-74      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 --
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel

01 -- -- Ja
02 -- -- Ja
03 -- -- Ja
04 -- -- Ja
05 -- -- Ja

06 -- -- Ja
07 -- -- Ja
08 -- -- Ja
09 -- -- Ja
10 -- -- Ja

11 -- -- Ja
12 -- -- Ja
13 -- -- Ja
14 -- -- Ja
15 -- -- Ja

16 -- -- Ja
17 -- -- Ja
18 -- -- Ja
19 -- -- Ja
20 -- -- Ja

21 -- -- Ja
22 -- -- Ja
23 -- -- Ja
24 -- -- Ja
25 -- -- Ja

26 -- -- Ja
27 -- -- Ja
28 -- -- Ja
29 -- -- Ja
30 -- -- Ja

31 -- -- Ja
32 -- -- Ja
33 -- -- Ja
34 -- -- Ja
41 -- -- Ja

42 -- -- Ja
43 -- -- Ja
44 -- -- Ja
45 -- -- Ja
46 -- -- Ja

47 -- -- Ja
48 -- -- Ja
49 -- -- Ja
50 -- -- Ja
51 -- -- Ja

52 -- -- Ja
53 -- -- Ja
54 -- -- Ja
55 -- -- Ja
56 -- -- Ja

57 -- -- Ja
61 -- -- Ja
62 -- -- Ja
63 -- -- Ja
64 -- -- Ja

65 -- -- Ja
66 -- -- Ja
67 -- -- Ja
68 -- -- Ja
71 -- -- Ja

72 -- -- Ja
81 -- -- Ja
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Groep: (hoofdgroep)
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Naam Omschr. Bf

LWPOLYLINE water 0,00
LWPOLYLINE water 0,00
LWPOLYLINE water 0,00
LWPOLYLINE water 0,00
LWPOLYLINE weg 0,00

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

16 weg 0,00
17 weg 0,00
LWPOLYLINE water 0,00
345 weg 0,00
347 weg 0,00

678 weg 0,00
LWPOLYLINE weg 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
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Concept 2020 maart - 2020
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LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
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LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
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LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
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LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00

LWPOLYLINE _D_parkeren 0,00
567 weg 0,00
568 weg 0,00
673 weg 0,00
398 weg 0,00
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257 weg 0,00
258 weg 0,00
568 weg 0,00
968 weg 0,00
LWPOLYLINE _D_wadi 0,00

969 weg 0,00
970 weg 0,00
971 weg 0,00
972 weg 0,00
973 weg 0,00

974 weg 0,00
975 weg 0,00
976 weg 0,00
977 weg 0,00
978 weg 0,00

979 weg 0,00
0,00

493 weg 0,00
494 verhard 0,00
456 weg 0,00

756 weg 0,00
757 weg 0,00
758 weg 0,00
345 weg 0,00
43 weg 0,00

44 verhard 0,00
29 weg 0,00
17 verhard 0,00
18 verhard 0,00
21 weg 0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

LWPOLYLINE woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
LWPOLYLINE _Alg_bebouwing     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
13 flat bestaand    14,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
14 garagebedrijf     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

15 garagebedrijf     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
16 flatgebouw    32,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
17 flatgebouw entree     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
564 flat    30,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
565 flat entree     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

566 laagbouw     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
567 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
568 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
569 garages     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
570 woningen     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

571 trappenhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
34 school     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
35 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
36 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
37 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

38 school     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
45 woningen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
45 woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
46 woningen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
46 woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

47 woningen     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
48 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
49 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
50 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
51 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

37 wijkcentrum     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
38 wijkcentrum     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
39 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
40 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
41 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

42 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
28 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
29 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
30 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
31 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

32 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
33 flatgebouw    30,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
34 flatgebouw    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
35 school     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
16 bijgebouw     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

45 woning nieuw     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
46 woning nieuw     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
34 nieuwe woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
35 nieuwe woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
36 nieuwe woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

45 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
46 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
46 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
45 nieuwbouw woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
15 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

30-4-2020 15:53:59Geomilieu V4.10



Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
564 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
565 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

566 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
567 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
568 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
569 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
570 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

571 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

15 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
16 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
17 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
17 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
18 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

18 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
19 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
18 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
19 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
15 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

91 Nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
91 Nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
29 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
30 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
31 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

32 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
33 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
22 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
23 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
24 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

25 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
26 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
27 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
28 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
29 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

30 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
31 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
32 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
33 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
34 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

35 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
28 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
29 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
30 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
31 nieuwe woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Gorecht fase 4 en 5
Concept 2020 maart - 2020

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

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

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

18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

91 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
91 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Gorecht fase 4 en 5

Model eigenschap

Omschrijving Gorecht fase 4 en 5
Verantwoordelijke jeggens
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door jeggens op 12-3-2020

Laatst ingezien door jeggens op 30-4-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Commentaar
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Rapport: Groepsreducties
Model: Gorecht fase 4 en 5

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Dreeslaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Nieuwe oostweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Nieuwe westweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Thorbeckelaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Troelstralaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Van Houtenlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

30-4-2020 15:55:06Geomilieu V4.10



    

Bijlage 2 blad 1 Rekenmodel: Overzicht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Concept 2020 maart - Gorecht fase 4 en 5] , Geomilieu V4.10
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Bijlage 2 blad 2 Rekenmodel: detail west

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Concept 2020 maart - Gorecht fase 4 en 5] , Geomilieu V4.10

  

245800 245900 246000

575200

575100

575000

574900

  

  

Gebouw

  

Bodemgebied

  

Toetspunt

  
Weg

  

  

0 m

  

60 m

schaal = 1 : 1500



    

1

2

4

6

22

33

41

42

43 44 45

46

47
48 49

50

51
52

53 54 55 56
57

61

62
6364 65 66 67

68

72

81

Bijlage 2 blad 3 Rekenmodel: detail oost

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Concept 2020 maart - Gorecht fase 4 en 5] , Geomilieu V4.10
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Rekenresultaten TroelstralaanBijlage 3A

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Troelstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 37,1 34,0 26,8 37,4
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 38,9 35,9 28,7 39,3
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 39,6 36,6 29,3 39,9
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 34,8 31,8 24,5 35,1
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 36,4 33,4 26,1 36,7

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 37,2 34,2 26,9 37,5
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 25,2 22,2 14,9 25,5
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 26,8 23,8 16,5 27,1
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 28,3 25,3 18,0 28,6
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 34,8 31,7 24,5 35,1

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 36,6 33,6 26,3 36,9
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 37,2 34,2 27,0 37,5
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 23,6 20,6 13,4 23,9
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 25,1 22,1 14,9 25,5
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 26,8 23,8 16,5 27,1

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 35,0 31,9 24,7 35,3
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 36,9 33,9 26,6 37,2
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 37,5 34,5 27,3 37,9
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 21,1 18,1 10,8 21,4
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 22,4 19,4 12,1 22,7

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 24,3 21,3 14,0 24,6
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 35,6 32,6 25,4 36,0
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 37,5 34,5 27,2 37,8
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 38,1 35,1 27,9 38,5
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 25,8 22,8 15,6 26,1

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 27,2 24,1 16,9 27,5
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 28,5 25,5 18,3 28,8
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 35,8 32,8 25,5 36,1
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 37,4 34,4 27,1 37,7
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 38,2 35,2 27,9 38,5

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 30,3 27,3 20,0 30,6
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 31,6 28,6 21,4 31,9
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 33,1 30,1 22,9 33,4
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 32,9 29,9 22,6 33,2
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 34,1 31,1 23,9 34,5

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 35,3 32,3 25,0 35,6
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 18,3 15,3 8,0 18,6
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 16,9 13,9 6,7 17,3
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 17,9 14,9 7,7 18,3
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 26,2 23,2 15,9 26,5

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 28,0 25,0 17,7 28,3
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 30,0 27,0 19,8 30,3
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 18,9 15,9 8,6 19,2
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 20,2 17,2 9,9 20,5
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 21,9 18,9 11,7 22,2

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 23,9 20,9 13,7 24,2
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 25,7 22,7 15,4 26,0
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 28,2 25,2 17,9 28,5
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 16,2 13,2 6,0 16,5
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 17,6 14,6 7,3 17,9

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 20,0 17,0 9,7 20,3
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 29,3 26,3 19,1 29,6
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 30,5 27,5 20,3 30,8
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 31,8 28,8 21,6 32,1
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 21,1 18,1 10,8 21,4

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 22,5 19,4 12,2 22,8
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 24,0 21,0 13,8 24,3
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 35,5 32,5 25,3 35,8
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 37,0 33,9 26,7 37,3
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 38,0 35,0 27,8 38,3

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 19,9 16,9 9,6 20,2
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 21,3 18,3 11,1 21,6

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

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Troelstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 23,2 20,2 12,9 23,5
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 33,0 29,9 22,7 33,3
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 34,2 31,2 23,9 34,5
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 35,2 32,2 24,9 35,5
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 27,9 24,9 17,6 28,2

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 28,3 25,3 18,1 28,7
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 29,3 26,3 19,1 29,6
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 29,0 25,9 18,7 29,3
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 28,6 25,5 18,3 28,9
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 29,3 26,3 19,0 29,6

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 19,5 16,5 9,3 19,8
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 11,1 8,1 0,8 11,4
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 11,9 8,8 1,6 12,2
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 19,3 16,2 9,0 19,6
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 21,3 18,3 11,0 21,6

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 23,8 20,8 13,6 24,1
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 13,4 10,4 3,1 13,7
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 16,1 13,1 5,8 16,4
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 16,5 13,5 6,3 16,9
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 19,7 16,7 9,5 20,1

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 21,7 18,7 11,4 22,0
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 23,9 20,9 13,7 24,3
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 12,7 9,7 2,4 13,0
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 14,4 11,4 4,2 14,8
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 15,3 12,3 5,0 15,6

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 18,3 15,3 8,0 18,6
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 20,6 17,6 10,4 21,0
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 23,4 20,4 13,1 23,7
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 13,4 10,4 3,1 13,7
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 14,7 11,7 4,4 15,0

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 17,3 14,3 7,1 17,6
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 26,2 23,2 15,9 26,5
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 26,4 23,4 16,1 26,7
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 27,8 24,7 17,5 28,1
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 30,1 27,0 19,8 30,4

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 30,1 27,1 19,8 30,4
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 30,4 27,4 20,2 30,8
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 22,3 19,3 12,0 22,6
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 15,9 12,9 5,6 16,2
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 17,6 14,6 7,3 17,9

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 47,2 44,2 36,9 47,5
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 47,8 44,8 37,5 48,1
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 47,6 44,6 37,3 47,9
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 39,8 36,8 29,6 40,1
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 41,3 38,3 31,0 41,6

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 41,5 38,5 31,2 41,8
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 47,2 44,2 37,0 47,5
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 47,9 44,9 37,6 48,2
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 47,6 44,6 37,3 47,9
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 47,0 44,0 36,8 47,4

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 47,7 44,7 37,4 48,0
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 47,4 44,4 37,1 47,7
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 47,1 44,1 36,8 47,4
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 47,7 44,7 37,5 48,0
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 47,5 44,5 37,3 47,9

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 39,6 36,6 29,4 40,0
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 41,2 38,2 30,9 41,5
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 41,4 38,4 31,1 41,7
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 34,6 31,6 24,4 34,9
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 36,6 33,6 26,4 37,0

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 37,4 34,4 27,1 37,7
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 33,2 30,2 23,0 33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:28:08Geomilieu V4.10



Rekenresultaten TroelstralaanBijlage 3A

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Troelstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 35,2 32,1 24,9 35,5
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 36,2 33,2 26,0 36,5
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 37,0 34,0 26,7 37,3
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 38,8 35,8 28,6 39,2
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 39,5 36,5 29,3 39,8

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 35,8 32,7 25,5 36,1
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 37,8 34,8 27,5 38,1
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 38,3 35,3 28,1 38,7
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 33,1 30,1 22,9 33,5
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 34,3 31,3 24,0 34,6

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 35,2 32,2 24,9 35,5
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 32,0 28,9 21,7 32,3
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 33,2 30,2 22,9 33,5
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 34,2 31,2 23,9 34,5
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 33,0 30,0 22,7 33,3

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 34,4 31,4 24,1 34,7
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 35,4 32,4 25,2 35,8
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 29,3 26,3 19,0 29,6
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 30,9 27,8 20,6 31,2
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 32,2 29,2 22,0 32,5

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 30,5 27,5 20,3 30,9
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 32,1 29,1 21,8 32,4
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 33,5 30,4 23,2 33,8
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 33,4 30,4 23,1 33,7
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 34,9 31,9 24,6 35,2

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 36,0 33,0 25,8 36,4
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 32,9 29,9 22,6 33,2
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 34,3 31,3 24,1 34,6
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 35,5 32,5 25,2 35,8
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 30,8 27,8 20,5 31,1

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 31,3 28,3 21,1 31,6
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 32,0 28,9 21,7 32,3
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 17,0 14,0 6,8 17,3
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 17,6 14,6 7,3 17,9
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 17,2 14,2 6,9 17,5

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 22,6 19,6 12,4 23,0
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 23,6 20,6 13,4 23,9
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 24,9 21,9 14,7 25,3
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 13,6 10,6 3,3 13,9
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 14,3 11,3 4,0 14,6

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 13,7 10,7 3,5 14,0
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 14,0 11,0 3,8 14,4
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 14,7 11,7 4,4 15,0
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 5,4 2,4 -4,9 5,7
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 12,5 9,5 2,3 12,8

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 13,2 10,2 2,9 13,5
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 6,4 3,4 -3,9 6,7
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 13,0 10,0 2,8 13,4
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 14,8 11,8 4,5 15,1
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 14,6 11,6 4,3 14,9

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 28,1 25,1 17,8 28,4
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 28,8 25,8 18,6 29,2
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 29,7 26,7 19,5 30,0
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 39,2 36,2 28,9 39,5
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 40,9 37,9 30,6 41,2

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 41,2 38,2 30,9 41,5
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 30,6 27,6 20,3 30,9
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 31,3 28,2 21,0 31,6
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 32,0 29,0 21,8 32,4
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 22,2 19,1 11,9 22,5

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 23,6 20,6 13,3 23,9
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 25,3 22,3 15,1 25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:28:08Geomilieu V4.10



Rekenresultaten DreeslaanBijlage 3B

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dreeslaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 35,3 32,3 25,0 35,6
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 37,2 34,2 27,0 37,6
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 37,5 34,5 27,3 37,8
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 40,2 37,2 29,9 40,5
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 42,0 39,0 31,7 42,3

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 42,3 39,2 32,0 42,6
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 36,6 33,6 26,4 37,0
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 38,5 35,5 28,3 38,8
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 38,9 35,9 28,6 39,2
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 30,1 27,1 19,9 30,5

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 31,7 28,7 21,4 32,0
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 32,8 29,7 22,5 33,1
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 28,5 25,5 18,3 28,9
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 30,1 27,1 19,8 30,4
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 31,4 28,4 21,1 31,7

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 24,5 21,5 14,3 24,8
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 25,4 22,4 15,2 25,8
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 26,3 23,3 16,0 26,6
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 22,9 19,9 12,6 23,2
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 23,8 20,8 13,5 24,1

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 25,2 22,2 14,9 25,5
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 20,9 17,9 10,7 21,3
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 22,0 19,0 11,8 22,3
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 23,1 20,1 12,8 23,4
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 20,8 17,8 10,6 21,2

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 21,7 18,7 11,5 22,1
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 23,1 20,1 12,8 23,4
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 6,8 3,8 -3,5 7,1
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 8,6 5,5 -1,7 8,9
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 9,4 6,4 -0,8 9,8

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 36,9 33,9 26,6 37,2
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 38,8 35,7 28,5 39,1
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 39,1 36,1 28,9 39,5
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 40,4 37,3 30,1 40,7
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 42,1 39,1 31,9 42,5

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 42,5 39,5 32,2 42,8
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 36,5 33,5 26,2 36,8
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 38,3 35,3 28,1 38,6
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 38,8 35,8 28,5 39,1
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 28,1 25,1 17,8 28,4

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 29,6 26,6 19,3 29,9
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 30,9 27,9 20,6 31,2
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 29,1 26,1 18,8 29,4
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 30,8 27,7 20,5 31,1
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 32,0 29,0 21,7 32,3

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 23,5 20,5 13,3 23,8
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 24,3 21,2 14,0 24,6
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 25,5 22,4 15,2 25,8
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 23,5 20,5 13,3 23,8
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 24,9 21,9 14,7 25,2

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 26,0 23,0 15,7 26,3
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 20,2 17,2 9,9 20,5
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 21,1 18,1 10,8 21,4
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 22,3 19,3 12,0 22,6
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 20,2 17,2 9,9 20,5

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 21,1 18,1 10,9 21,5
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 22,4 19,4 12,2 22,7
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 17,4 14,4 7,2 17,8
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 18,4 15,4 8,1 18,7
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 19,5 16,5 9,3 19,8

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 18,6 15,6 8,4 19,0
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 19,6 16,6 9,3 19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:28:40Geomilieu V4.10



Rekenresultaten DreeslaanBijlage 3B

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dreeslaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 20,6 17,6 10,3 20,9
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 10,3 7,3 0,1 10,6
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 11,7 8,7 1,4 12,0
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 13,1 10,1 2,9 13,4
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 35,3 32,3 25,1 35,6

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 37,2 34,2 26,9 37,5
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 37,7 34,6 27,4 38,0
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 40,4 37,4 30,1 40,7
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 42,1 39,1 31,8 42,4
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 42,4 39,4 32,1 42,7

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 36,2 33,2 26,0 36,6
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 37,8 34,7 27,5 38,1
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 38,1 35,1 27,9 38,4
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 30,2 27,2 19,9 30,5
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 31,8 28,8 21,6 32,1

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 33,0 30,0 22,8 33,3
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 32,3 29,3 22,0 32,6
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 33,9 30,9 23,6 34,2
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 34,6 31,6 24,4 34,9
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 24,9 21,9 14,6 25,2

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 26,1 23,1 15,8 26,4
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 27,1 24,1 16,9 27,5
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 28,5 25,5 18,3 28,8
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 29,8 26,8 19,5 30,1
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 30,6 27,5 20,3 30,9

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 23,6 20,5 13,3 23,9
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 24,6 21,6 14,3 24,9
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 25,6 22,6 15,4 26,0
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 26,1 23,1 15,8 26,4
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 27,2 24,2 16,9 27,5

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 27,6 24,6 17,3 27,9
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 18,3 15,2 8,0 18,6
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 18,6 15,6 8,4 18,9
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 19,8 16,8 9,5 20,1
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 10,2 7,2 0,0 10,6

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 11,1 8,1 0,9 11,4
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 12,6 9,6 2,4 13,0
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 24,0 21,0 13,7 24,3
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 24,2 21,1 13,9 24,5
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 24,8 21,8 14,5 25,1

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 17,5 14,5 7,3 17,8
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 18,0 14,9 7,7 18,3
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 18,0 15,0 7,8 18,3
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 16,5 13,4 6,2 16,8
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 17,3 14,3 7,0 17,6

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 17,6 14,6 7,3 17,9
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 16,2 13,2 6,0 16,5
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 16,5 13,5 6,3 16,8
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 16,6 13,6 6,3 16,9
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 14,1 11,1 3,8 14,4

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 14,4 11,4 4,2 14,8
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 14,6 11,6 4,3 14,9
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 12,0 9,0 1,7 12,3
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 12,2 9,2 1,9 12,5
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 12,3 9,3 2,0 12,6

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 1,0 -2,0 -9,3 1,3
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 2,7 -0,3 -7,6 3,0
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 4,4 1,4 -5,8 4,8
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 3,5 0,5 -6,8 3,8
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 6,4 3,4 -3,8 6,8

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 8,8 5,8 -1,5 9,1
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 4,4 1,4 -5,9 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:28:40Geomilieu V4.10



Rekenresultaten DreeslaanBijlage 3B

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dreeslaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 6,8 3,8 -3,4 7,2
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 8,8 5,8 -1,5 9,1
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 4,3 1,3 -5,9 4,7
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 5,7 2,6 -4,6 6,0
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 7,8 4,8 -2,5 8,1

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 -0,4 -3,4 -10,7 -0,1
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 1,5 -1,5 -8,8 1,8
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 6,8 3,8 -3,4 7,2
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 16,6 13,6 6,4 17,0
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 17,3 14,3 7,1 17,7

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 17,8 14,8 7,6 18,1
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 15,0 12,0 4,7 15,3
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 15,8 12,8 5,5 16,1
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 17,0 14,0 6,8 17,4
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 16,5 13,5 6,3 16,8

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 17,1 14,1 6,8 17,4
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 17,2 14,2 7,0 17,6
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 13,2 10,2 2,9 13,5
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 13,7 10,6 3,4 14,0
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 14,2 11,2 3,9 14,5

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 14,0 10,9 3,7 14,3
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 14,2 11,2 3,9 14,5
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 14,6 11,6 4,3 14,9
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 13,9 10,9 3,6 14,2
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 14,1 11,1 3,9 14,4

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 14,4 11,4 4,1 14,7
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 -0,1 -3,1 -10,3 0,3
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 1,7 -1,3 -8,6 2,0
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 2,9 -0,1 -7,3 3,2
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 15,4 12,4 5,2 15,7

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 16,1 13,1 5,8 16,4
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 16,7 13,7 6,4 17,0
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 11,5 8,5 1,2 11,8
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 13,6 10,6 3,4 14,0
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 15,3 12,3 5,0 15,6

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 17,4 14,4 7,1 17,7
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 18,2 15,2 7,9 18,5
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 19,1 16,1 8,8 19,4
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 18,9 15,8 8,6 19,2
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 19,1 16,1 8,9 19,5

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 19,2 16,2 9,0 19,6
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 17,2 14,2 7,0 17,6
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 17,8 14,8 7,5 18,1
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 16,9 13,9 6,7 17,3
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 16,1 13,1 5,9 16,5

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 16,5 13,5 6,2 16,8
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 16,6 13,6 6,3 16,9
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 15,8 12,8 5,6 16,1
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 16,3 13,3 6,0 16,6
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 16,4 13,4 6,2 16,8

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 1,6 -1,5 -8,7 1,9
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 3,7 0,7 -6,5 4,0
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 7,9 4,9 -2,4 8,2
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 10,3 7,3 0,1 10,6
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 11,3 8,3 1,0 11,6

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 12,0 9,0 1,8 12,3
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 10,1 7,1 -0,1 10,4
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 11,3 8,3 1,0 11,6
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 12,5 9,5 2,2 12,8
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 10,0 7,0 -0,3 10,3

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 12,1 9,1 1,8 12,4
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 14,3 11,3 4,0 14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten ThorbeckelaanBijlage 3C

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 0,1 -2,9 -10,1 0,4
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 2,8 -0,3 -7,5 3,1
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 5,7 2,7 -4,6 6,0
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 15,9 12,8 5,6 16,2
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 16,8 13,8 6,6 17,1

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 17,4 14,4 7,2 17,8
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 7,4 4,4 -2,9 7,7
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 10,8 7,8 0,5 11,1
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 13,8 10,8 3,6 14,2
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 1,8 -1,3 -8,5 2,1

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 4,3 1,3 -5,9 4,7
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 6,9 3,9 -3,4 7,2
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 7,2 4,2 -3,1 7,5
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 9,8 6,8 -0,4 10,2
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 14,0 11,0 3,7 14,3

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 6,5 3,4 -3,8 6,8
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 7,8 4,8 -2,5 8,1
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 9,6 6,6 -0,6 9,9
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 7,3 4,2 -3,0 7,6
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 10,1 7,1 -0,2 10,4

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 14,5 11,5 4,2 14,8
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 2,1 -0,9 -8,2 2,4
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 4,5 1,4 -5,8 4,8
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 7,3 4,3 -3,0 7,6
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 7,2 4,2 -3,1 7,5

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 10,1 7,1 -0,2 10,4
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 14,5 11,5 4,2 14,8
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 12,0 9,0 1,8 12,4
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 16,8 13,8 6,5 17,1
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 18,5 15,5 8,2 18,8

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 2,6 -0,4 -7,7 2,9
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 5,5 2,5 -4,8 5,8
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 9,7 6,7 -0,5 10,1
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 16,8 13,8 6,5 17,1
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 17,4 14,3 7,1 17,7

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 17,4 14,4 7,2 17,8
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 17,3 14,3 7,0 17,6
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 18,5 15,5 8,2 18,8
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 18,6 15,6 8,4 19,0
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 3,2 0,2 -7,0 3,5

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 5,8 2,8 -4,4 6,2
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 9,5 6,5 -0,7 9,8
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 9,2 6,2 -1,0 9,5
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 12,2 9,2 2,0 12,6
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 16,1 13,1 5,9 16,4

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 3,7 0,7 -6,5 4,1
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 6,6 3,6 -3,6 6,9
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 10,8 7,8 0,6 11,2
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 16,3 13,3 6,1 16,6
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 18,1 15,1 7,9 18,5

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 20,1 17,1 9,8 20,4
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 3,2 0,2 -7,0 3,6
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 6,0 3,0 -4,3 6,3
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 10,2 7,2 -0,1 10,5
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 8,9 5,9 -1,4 9,2

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 11,6 8,6 1,3 11,9
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 15,4 12,4 5,1 15,7
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 1,5 -1,5 -8,8 1,8
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 3,6 0,6 -6,6 4,0
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 5,0 2,0 -5,2 5,3

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 19,1 16,1 8,9 19,4
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 20,2 17,2 9,9 20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten ThorbeckelaanBijlage 3C

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 21,3 18,3 11,1 21,6
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 20,0 17,0 9,7 20,3
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 20,2 17,2 10,0 20,6
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 20,7 17,7 10,4 21,0
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 8,5 5,5 -1,7 8,8

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 11,5 8,4 1,2 11,8
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 14,5 11,5 4,2 14,8
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 20,6 17,6 10,3 20,9
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 22,7 19,7 12,5 23,0
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 23,6 20,6 13,4 24,0

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 22,9 19,9 12,7 23,3
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 27,0 24,0 16,7 27,3
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 29,5 26,5 19,2 29,8
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 11,7 8,7 1,5 12,1
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 13,5 10,5 3,2 13,8

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 15,2 12,2 4,9 15,5
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 25,9 22,9 15,7 26,2
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 28,5 25,5 18,3 28,8
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 30,5 27,5 20,2 30,8
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 11,5 8,5 1,3 11,9

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 12,6 9,6 2,3 12,9
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 14,1 11,1 3,9 14,4
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 24,4 21,4 14,2 24,7
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 26,5 23,5 16,3 26,9
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 27,7 24,6 17,4 28,0

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 10,7 7,7 0,4 11,0
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 14,4 11,4 4,2 14,7
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 16,4 13,4 6,2 16,7
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 17,9 14,9 7,7 18,2
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 24,7 21,7 14,4 25,0

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 27,1 24,1 16,8 27,4
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 3,8 0,8 -6,4 4,2
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 6,6 3,5 -3,7 6,9
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 12,1 9,1 1,9 12,4
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 17,7 14,7 7,4 18,0

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 20,2 17,1 9,9 20,5
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 22,1 19,1 11,8 22,4
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 18,8 15,8 8,6 19,2
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 27,8 24,8 17,6 28,2
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 30,5 27,5 20,2 30,8

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 6,3 3,3 -4,0 6,6
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 5,9 2,9 -4,4 6,2
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 5,8 2,8 -4,5 6,1
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 17,7 14,7 7,4 18,0
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 18,4 15,4 8,2 18,8

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 18,9 15,9 8,6 19,2
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 4,5 1,5 -5,7 4,9
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 4,8 1,8 -5,5 5,1
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 5,6 2,6 -4,7 5,9
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 3,9 0,9 -6,4 4,2

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 3,8 0,8 -6,5 4,1
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 4,5 1,5 -5,8 4,8
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 2,1 -0,9 -8,2 2,4
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 1,6 -1,4 -8,6 2,0
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 2,7 -0,3 -7,6 3,0

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 11,3 8,3 1,1 11,7
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 12,0 9,0 1,7 12,3
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 12,3 9,3 2,0 12,6
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 1,0 -2,0 -9,2 1,3
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 3,0 0,0 -7,2 3,4

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 6,1 3,0 -4,2 6,4
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 1,8 -1,2 -8,5 2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten ThorbeckelaanBijlage 3C

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 3,8 0,8 -6,5 4,1
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 7,8 4,8 -2,5 8,1
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 2,3 -0,7 -7,9 2,7
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 2,6 -0,4 -7,6 2,9
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 6,4 3,4 -3,9 6,7

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 1,0 -2,0 -9,3 1,3
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 2,9 -0,2 -7,4 3,2
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 6,7 3,7 -3,6 7,0
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 20,4 17,4 10,2 20,8
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 21,2 18,2 10,9 21,5

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 21,9 18,9 11,6 22,2
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 18,2 15,2 7,9 18,5
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 18,5 15,5 8,3 18,8
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 19,7 16,7 9,4 20,0
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 4,4 1,4 -5,8 4,7

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 5,7 2,7 -4,5 6,0
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 7,8 4,8 -2,5 8,1
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 4,5 1,4 -5,8 4,8
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 6,6 3,6 -3,7 6,9
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 9,4 6,4 -0,9 9,7

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 8,0 5,0 -2,3 8,3
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 8,7 5,7 -1,6 9,0
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 10,0 7,0 -0,2 10,3
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 3,7 0,7 -6,6 4,0
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 4,7 1,7 -5,5 5,0

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 6,5 3,5 -3,8 6,8
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 14,4 11,4 4,2 14,8
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 14,8 11,8 4,6 15,2
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 15,2 12,2 4,9 15,5
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 22,6 19,6 12,4 23,0

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 24,0 20,9 13,7 24,3
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 25,1 22,1 14,8 25,4
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 27,4 24,4 17,1 27,7
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 28,7 25,7 18,5 29,1
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 29,9 26,9 19,6 30,2

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 25,8 22,8 15,5 26,1
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 27,1 24,1 16,9 27,4
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 28,3 25,3 18,1 28,6
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 28,9 25,9 18,6 29,2
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 30,3 27,3 20,0 30,6

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 31,4 28,3 21,1 31,7
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 28,6 25,6 18,3 28,9
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 30,0 26,9 19,7 30,3
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 31,0 28,0 20,8 31,4
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 28,0 24,9 17,7 28,3

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 29,2 26,2 18,9 29,5
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 30,2 27,2 19,9 30,5
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 26,8 23,8 16,5 27,1
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 27,9 24,9 17,6 28,2
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 28,8 25,7 18,5 29,1

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 17,6 14,6 7,4 17,9
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 18,0 14,9 7,7 18,3
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 18,2 15,2 8,0 18,6
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 15,1 12,1 4,9 15,4
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 17,2 14,2 6,9 17,5

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 18,1 15,1 7,9 18,4
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 19,9 16,8 9,6 20,2
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 20,8 17,8 10,6 21,1
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 21,7 18,7 11,4 22,0
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 19,0 16,0 8,7 19,3

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 19,8 16,8 9,6 20,2
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 21,0 18,0 10,8 21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:00Geomilieu V4.10



Rekenresultaten Van HoutenlaanBijlage 3D

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Houtenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 -5,1 -8,1 -15,4 -4,8
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 -3,3 -6,3 -13,6 -3,0
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 -2,6 -5,6 -12,8 -2,3
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 -6,3 -9,3 -16,5 -6,0
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 -4,1 -7,2 -14,4 -3,8

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 0,4 -2,6 -9,9 0,7
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 4,8 1,8 -5,5 5,1
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 5,6 2,6 -4,6 6,0
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 6,6 3,6 -3,6 6,9
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 -5,5 -8,5 -15,8 -5,2

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 -4,1 -7,1 -14,4 -3,8
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 -3,0 -6,0 -13,3 -2,7
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 8,3 5,3 -1,9 8,6
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 8,5 5,5 -1,8 8,8
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 8,9 5,9 -1,4 9,2

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 -4,2 -7,2 -14,5 -3,9
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 -2,5 -5,5 -12,8 -2,2
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 -0,8 -3,8 -11,0 -0,5
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 7,5 4,5 -2,8 7,8
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 7,8 4,7 -2,5 8,1

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 8,3 5,3 -2,0 8,6
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 7,6 4,6 -2,6 8,0
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 8,9 5,9 -1,4 9,2
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 9,1 6,0 -1,2 9,4
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 7,8 4,8 -2,5 8,1

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 8,3 5,3 -2,0 8,6
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 8,7 5,7 -1,6 9,0
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 11,8 8,8 1,6 12,1
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 12,8 9,8 2,5 13,1
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 12,7 9,7 2,4 13,0

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 5,1 2,0 -5,2 5,4
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 5,7 2,7 -4,6 6,0
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 5,9 2,9 -4,4 6,2
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 -4,3 -7,3 -14,6 -4,0
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 -3,5 -6,5 -13,8 -3,2

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 0,5 -2,5 -9,7 0,8
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 -1,2 -4,2 -11,5 -0,9
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 0,1 -2,9 -10,1 0,5
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 2,1 -0,9 -8,2 2,4
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 9,9 6,9 -0,3 10,3

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 10,2 7,2 0,0 10,5
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 10,4 7,3 0,1 10,7
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 0,1 -3,0 -10,2 0,4
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 1,3 -1,7 -8,9 1,6
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 3,0 -0,1 -7,3 3,3

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 9,9 6,9 -0,3 10,2
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 10,1 7,1 -0,2 10,4
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 10,3 7,3 0,1 10,6
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 -0,1 -3,1 -10,4 0,2
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 1,9 -1,2 -8,4 2,2

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 4,3 1,3 -6,0 4,6
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 12,3 9,2 2,0 12,6
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 12,7 9,7 2,4 13,0
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 11,9 8,9 1,6 12,2
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 0,9 -2,1 -9,3 1,3

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 3,1 0,1 -7,2 3,4
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 6,0 3,0 -4,2 6,3
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 13,0 10,0 2,8 13,3
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 13,6 10,5 3,3 13,9
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 13,7 10,7 3,4 14,0

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 5,3 2,3 -5,0 5,6
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 6,4 3,4 -3,9 6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:20Geomilieu V4.10



Rekenresultaten Van HoutenlaanBijlage 3D

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Houtenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 7,9 4,9 -2,4 8,2
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 12,3 9,3 2,0 12,6
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 13,2 10,2 2,9 13,5
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 13,5 10,5 3,3 13,9
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 -1,6 -4,6 -11,8 -1,3

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 0,3 -2,7 -10,0 0,6
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 1,6 -1,4 -8,7 1,9
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 3,0 0,0 -7,3 3,3
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 -- -- -- --
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 -- -- -- --

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 9,2 6,2 -1,1 9,5
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 9,2 6,2 -1,1 9,5
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 9,6 6,6 -0,6 9,9
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 -1,4 -4,4 -11,7 -1,1
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 0,6 -2,4 -9,7 0,9

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 2,6 -0,4 -7,6 2,9
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 9,1 6,1 -1,2 9,4
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 9,1 6,0 -1,2 9,4
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 9,6 6,6 -0,7 9,9
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 4,3 1,3 -5,9 4,7

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 5,7 2,7 -4,6 6,0
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 6,6 3,5 -3,7 6,9
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 11,2 8,1 0,9 11,5
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 11,0 8,0 0,7 11,3
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 11,6 8,6 1,3 11,9

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 1,1 -1,9 -9,2 1,4
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 3,6 0,6 -6,6 4,0
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 5,5 2,4 -4,8 5,8
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 11,5 8,5 1,2 11,8
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 11,6 8,6 1,3 11,9

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 11,8 8,7 1,5 12,1
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 4,8 1,8 -5,5 5,1
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 6,5 3,5 -3,8 6,8
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 7,7 4,7 -2,5 8,1
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 13,1 10,0 2,8 13,4

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 13,6 10,6 3,3 13,9
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 14,1 11,1 3,9 14,4
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 14,7 11,7 4,4 15,0
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 14,7 11,7 4,5 15,0
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 14,6 11,6 4,3 14,9

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 15,9 12,9 5,7 16,3
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 16,6 13,6 6,3 16,9
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 15,2 12,1 4,9 15,5
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 2,0 -1,0 -8,2 2,4
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 3,4 0,3 -6,9 3,7

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 4,6 1,6 -5,7 4,9
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 17,2 14,2 6,9 17,5
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 18,4 15,4 8,1 18,7
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 18,1 15,1 7,8 18,4
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 21,1 18,1 10,9 21,5

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 22,0 19,0 11,7 22,3
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 22,7 19,7 12,4 23,0
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 23,9 20,9 13,7 24,3
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 26,0 23,0 15,7 26,3
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 26,0 23,0 15,7 26,3

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 33,6 30,6 23,4 33,9
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 35,4 32,4 25,1 35,7
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 35,6 32,6 25,4 36,0
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 2,9 -0,1 -7,4 3,2
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 5,3 2,3 -5,0 5,6

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 8,8 5,8 -1,4 9,2
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 4,2 1,1 -6,1 4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:20Geomilieu V4.10



Rekenresultaten Van HoutenlaanBijlage 3D

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Houtenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 5,9 2,9 -4,3 6,3
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 8,9 5,9 -1,4 9,2
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 14,2 11,2 3,9 14,5
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 15,5 12,5 5,3 15,8
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 17,0 14,0 6,7 17,3

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 10,7 7,7 0,4 11,0
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 12,0 9,0 1,7 12,3
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 14,1 11,1 3,9 14,5
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 4,2 1,1 -6,1 4,5
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 5,4 2,4 -4,9 5,7

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 7,2 4,1 -3,1 7,5
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 1,5 -1,6 -8,8 1,8
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 4,0 0,9 -6,3 4,3
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 7,6 4,6 -2,7 7,9
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 17,1 14,1 6,8 17,4

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 17,5 14,5 7,2 17,8
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 18,3 15,3 8,1 18,6
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 19,9 16,9 9,6 20,2
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 20,9 17,9 10,7 21,3
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 21,7 18,7 11,5 22,1

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 23,6 20,6 13,4 24,0
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 25,2 22,1 14,9 25,5
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 26,4 23,4 16,1 26,7
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 29,3 26,3 19,0 29,6
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 31,2 28,2 20,9 31,5

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 31,7 28,7 21,4 32,0
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 34,1 31,1 23,8 34,4
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 35,9 32,9 25,7 36,3
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 36,2 33,2 26,0 36,6
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 8,2 5,2 -2,1 8,5

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 8,9 5,9 -1,3 9,2
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 10,3 7,3 0,1 10,6
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 12,9 9,9 2,6 13,2
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 13,3 10,3 3,0 13,6
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 13,9 10,9 3,6 14,2

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 6,0 3,0 -4,3 6,3
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 6,5 3,5 -3,8 6,8
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 7,1 4,1 -3,1 7,4
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 20,6 17,6 10,3 20,9
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 20,5 17,5 10,2 20,8

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 21,0 18,0 10,8 21,3
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 21,3 18,3 11,1 21,7
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 22,3 19,3 12,0 22,6
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 22,9 19,9 12,7 23,3
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 24,2 21,2 14,0 24,6

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 25,6 22,6 15,3 25,9
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 26,7 23,7 16,5 27,1
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 30,0 26,9 19,7 30,3
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 31,9 28,9 21,6 32,2
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 32,1 29,1 21,8 32,4

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 34,1 31,1 23,9 34,5
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 36,0 33,0 25,7 36,3
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 36,3 33,3 26,0 36,6
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 10,8 7,8 0,5 11,1
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 12,0 9,0 1,7 12,3

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 11,2 8,2 1,0 11,5
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 10,3 7,3 0,0 10,6
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 11,0 8,0 0,8 11,3
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 11,6 8,6 1,3 11,9
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 0,8 -2,2 -9,5 1,1

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 2,6 -0,4 -7,7 2,9
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 5,8 2,7 -4,5 6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:20Geomilieu V4.10



Rekenresultaten WestwegBijlage 3E

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe westweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 12,7 7,5 1,9 12,4
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 13,9 8,7 3,1 13,6
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 14,9 9,7 4,1 14,6
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 20,3 15,2 9,6 20,1
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 21,7 16,5 10,9 21,4

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 22,8 17,7 12,0 22,5
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 15,4 10,3 4,6 15,1
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 16,7 11,5 5,9 16,4
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 18,4 13,3 7,7 18,2
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 15,5 10,3 4,7 15,2

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 16,9 11,8 6,1 16,6
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 18,1 13,0 7,3 17,9
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 19,3 14,2 8,5 19,1
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 20,5 15,4 9,7 20,2
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 21,9 16,7 11,1 21,6

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 21,4 16,2 10,6 21,1
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 23,6 18,5 12,8 23,4
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 23,9 18,8 13,2 23,7
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 23,5 18,4 12,7 23,2
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 25,3 20,2 14,6 25,1

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 26,3 21,2 15,5 26,1
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 29,2 24,1 18,4 29,0
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 30,6 25,4 19,8 30,3
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 30,5 25,4 19,7 30,3
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 28,8 23,7 18,0 28,6

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 30,8 25,6 20,0 30,5
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 30,9 25,7 20,1 30,6
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 37,3 32,2 26,5 37,1
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 38,1 32,9 27,3 37,8
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 37,9 32,8 27,1 37,7

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 15,5 10,3 4,7 15,2
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 16,7 11,5 5,9 16,4
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 17,9 12,7 7,1 17,6
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 22,2 17,1 11,4 21,9
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 23,9 18,7 13,1 23,6

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 24,8 19,7 14,1 24,6
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 23,0 17,9 12,3 22,8
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 24,9 19,8 14,1 24,6
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 26,0 20,8 15,2 25,7
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 17,9 12,8 7,2 17,7

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 18,8 13,7 8,1 18,6
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 20,0 14,9 9,3 19,8
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 19,3 14,2 8,5 19,1
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 21,1 16,0 10,3 20,9
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 22,4 17,3 11,7 22,2

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 22,6 17,5 11,8 22,3
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 24,4 19,3 13,6 24,1
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 25,2 20,1 14,4 24,9
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 22,6 17,5 11,9 22,4
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 24,5 19,3 13,7 24,2

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 25,6 20,5 14,8 25,4
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 29,1 23,9 18,3 28,8
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 30,8 25,6 20,0 30,5
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 30,8 25,6 20,0 30,5
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 23,4 18,3 12,7 23,2

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 25,7 20,6 14,9 25,4
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 26,3 21,2 15,5 26,1
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 40,1 35,0 29,3 39,9
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 40,2 35,1 29,4 39,9
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 39,7 34,6 28,9 39,5

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 32,9 27,7 22,1 32,6
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 33,8 28,6 23,0 33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten WestwegBijlage 3E

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe westweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 33,8 28,6 23,0 33,5
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 43,6 38,5 32,8 43,4
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 43,1 38,0 32,4 42,9
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 42,1 36,9 31,3 41,8
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 15,4 10,3 4,6 15,2

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 17,5 12,4 6,7 17,3
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 18,0 12,9 7,2 17,8
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 40,2 35,1 29,4 40,0
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 40,0 34,8 29,2 39,7
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 38,9 33,7 28,1 38,6

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 46,4 41,3 35,6 46,1
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 45,4 40,3 34,6 45,1
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 43,7 38,6 33,0 43,5
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 22,9 17,8 12,1 22,6
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 25,1 19,9 14,3 24,8

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 25,4 20,3 14,7 25,2
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 46,6 41,4 35,8 46,3
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 45,5 40,4 34,7 45,3
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 43,9 38,8 33,1 43,6
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 16,8 11,6 6,0 16,5

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 18,6 13,4 7,8 18,3
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 20,0 14,8 9,2 19,7
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 46,7 41,5 35,9 46,4
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 45,6 40,5 34,8 45,4
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 44,1 38,9 33,3 43,8

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 22,9 17,8 12,1 22,7
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 25,1 20,0 14,3 24,8
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 25,7 20,6 14,9 25,4
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 46,8 41,6 36,0 46,5
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 45,7 40,6 34,9 45,5

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 44,1 39,0 33,3 43,8
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 35,3 30,2 24,6 35,1
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 35,6 30,5 24,8 35,4
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 35,5 30,3 24,7 35,2
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 41,0 35,8 30,2 40,7

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 41,1 35,9 30,3 40,8
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 40,6 35,4 29,8 40,3
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 48,7 43,6 38,0 48,5
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 46,8 41,6 36,0 46,5
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 44,6 39,4 33,8 44,3

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 17,8 12,6 7,0 17,5
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 17,9 12,8 7,1 17,6
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 19,0 13,8 8,2 18,7
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 26,6 21,4 15,8 26,3
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 27,8 22,6 17,0 27,5

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 28,9 23,7 18,1 28,6
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 15,5 10,3 4,7 15,2
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 15,2 10,1 4,4 14,9
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 15,9 10,8 5,1 15,7
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 13,9 8,7 3,1 13,6

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 13,2 8,1 2,5 13,0
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 13,7 8,5 2,9 13,4
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 13,0 7,9 2,3 12,8
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 12,6 7,5 1,8 12,3
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 12,6 7,5 1,8 12,4

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 0,0 -5,1 -10,8 -0,3
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 1,4 -3,8 -9,4 1,1
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 2,5 -2,6 -8,3 2,2
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 4,4 -0,8 -6,4 4,1
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 6,2 1,0 -4,6 5,9

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 9,1 4,0 -1,7 8,9
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 12,8 7,6 2,0 12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:47Geomilieu V4.10



Rekenresultaten WestwegBijlage 3E

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe westweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 13,4 8,2 2,6 13,1
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 14,7 9,6 4,0 14,5
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 11,4 6,3 0,7 11,2
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 10,2 5,1 -0,6 10,0
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 10,4 5,2 -0,4 10,1

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 1,2 -4,0 -9,6 0,9
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 2,6 -2,5 -8,2 2,3
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 6,8 1,6 -4,0 6,5
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 28,6 23,5 17,8 28,4
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 30,2 25,1 19,4 30,0

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 31,2 26,0 20,4 30,9
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 17,0 11,8 6,2 16,7
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 18,2 13,0 7,4 17,9
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 20,4 15,2 9,6 20,1
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 21,3 16,1 10,5 21,0

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 22,3 17,2 11,5 22,1
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 23,1 18,0 12,3 22,9
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 18,0 12,9 7,2 17,8
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 18,9 13,8 8,1 18,6
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 19,8 14,6 9,0 19,5

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 17,0 11,9 6,2 16,7
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 17,4 12,2 6,6 17,1
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 18,0 12,8 7,2 17,7
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 15,1 9,9 4,3 14,8
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 15,3 10,2 4,5 15,1

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 15,7 10,6 4,9 15,5
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 3,8 -1,4 -7,0 3,5
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 4,7 -0,4 -6,1 4,4
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 5,2 0,0 -5,6 4,9
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 28,8 23,7 18,1 28,6

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 30,5 25,4 19,7 30,3
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 31,5 26,3 20,7 31,2
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 25,7 20,6 14,9 25,5
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 27,4 22,2 16,6 27,1
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 28,2 23,1 17,4 27,9

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 25,9 20,7 15,1 25,6
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 27,3 22,2 16,6 27,1
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 28,3 23,1 17,5 28,0
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 25,1 19,9 14,3 24,8
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 25,8 20,7 15,0 25,5

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 26,1 20,9 15,3 25,8
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 23,0 17,9 12,2 22,8
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 23,2 18,1 12,4 22,9
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 23,1 17,9 12,3 22,8
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 21,6 16,5 10,8 21,3

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 21,7 16,6 10,9 21,4
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 21,7 16,6 10,9 21,4
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 20,6 15,5 9,9 20,4
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 21,1 16,0 10,3 20,9
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 20,7 15,6 9,9 20,4

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 3,0 -2,1 -7,8 2,7
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 4,8 -0,4 -6,0 4,5
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 6,0 0,8 -4,8 5,7
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 40,7 35,5 29,9 40,4
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 40,9 35,8 30,1 40,6

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 40,5 35,4 29,8 40,3
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 40,8 35,6 30,0 40,5
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 40,9 35,8 30,1 40,7
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 40,5 35,4 29,8 40,3
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 23,2 18,0 12,4 22,9

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 24,6 19,4 13,8 24,3
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 25,8 20,6 15,0 25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-4-2020 15:29:47Geomilieu V4.10



Rekenresultaten OostwegBijlage 3F

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe oostweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A West rij A blok 1 ng (4 woningen) 1,50 11,0 5,8 0,2 10,7
01_B West rij A blok 1 ng (4 woningen) 4,50 11,8 6,7 1,0 11,5
01_C West rij A blok 1 ng (4 woningen) 7,50 12,6 7,4 1,8 12,3
02_A West rij A blok 1 wg (1 woning) 1,50 -0,2 -5,3 -11,0 -0,5
02_B West rij A blok 1 wg (1 woning) 4,50 1,1 -4,0 -9,7 0,8

02_C West rij A blok 1 wg (1 woning) 7,50 2,1 -3,1 -8,7 1,8
03_A West rij A blok 1 zg (4 woningen) 1,50 11,5 6,4 0,7 11,3
03_B West rij A blok 1 zg (4 woningen) 4,50 12,6 7,4 1,8 12,3
03_C West rij A blok 1 zg (4 woningen) 7,50 13,8 8,6 3,0 13,5
04_A West rij A blok 2 ng (3 woningen) 1,50 13,5 8,3 2,7 13,2

04_B West rij A blok 2 ng (3 woningen) 4,50 14,1 8,9 3,3 13,8
04_C West rij A blok 2 ng (3 woningen) 7,50 14,8 9,7 4,1 14,6
05_A West rij A blok 2 zg (3 woningen) 1,50 15,8 10,7 5,0 15,6
05_B West rij A blok 2 zg (3 woningen) 4,50 16,3 11,2 5,5 16,0
05_C West rij A blok 2 zg (3 woningen) 7,50 17,1 12,0 6,3 16,8

06_A West rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 17,1 11,9 6,3 16,8
06_B West rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 18,1 12,9 7,3 17,8
06_C West rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 19,1 13,9 8,3 18,8
07_A West rij A blok 3 zg (4 woningen) 1,50 19,0 13,8 8,2 18,7
07_B West rij A blok 3 zg (4 woningen) 4,50 19,4 14,2 8,6 19,1

07_C West rij A blok 3 zg (4 woningen) 7,50 20,4 15,3 9,6 20,1
08_A West rij A blok 4 ng (4 woningen) 1,50 19,1 13,9 8,3 18,8
08_B West rij A blok 4 ng (4 woningen) 4,50 20,3 15,2 9,5 20,0
08_C West rij A blok 4 ng (4 woningen) 7,50 21,3 16,1 10,5 21,0
09_A West rij A blok 4 zg (4 woningen) 1,50 20,3 15,2 9,5 20,0

09_B West rij A blok 4 zg (4 woningen) 4,50 21,6 16,4 10,8 21,3
09_C West rij A blok 4 zg (4 woningen) 7,50 22,7 17,6 11,9 22,5
10_A West rij A blok 4 og (1 woning) 1,50 24,3 19,2 13,5 24,1
10_B West rij A blok 4 og (1 woning) 4,50 25,7 20,5 14,9 25,4
10_C West rij A blok 4 og (1 woning) 7,50 26,8 21,6 16,0 26,5

11_A West rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 10,8 5,6 0,0 10,5
11_B West rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 11,7 6,6 0,9 11,4
11_C West rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 12,6 7,5 1,8 12,3
12_A West rij B blok 1 wg (1 woning) 1,50 5,3 0,2 -5,5 5,1
12_B West rij B blok 1 wg (1 woning) 4,50 5,2 0,0 -5,6 4,9

12_C West rij B blok 1 wg (1 woning) 7,50 5,7 0,6 -5,1 5,5
13_A West rij B blok 1 zg (4 woningen) 1,50 12,6 7,4 1,8 12,3
13_B West rij B blok 1 zg (4 woningen) 4,50 13,7 8,5 2,9 13,4
13_C West rij B blok 1 zg (4 woningen) 7,50 14,6 9,4 3,8 14,3
14_A West rij B blok 2 ng (3 woningen) 1,50 15,0 9,8 4,2 14,7

14_B West rij B blok 2 ng (3 woningen) 4,50 15,4 10,3 4,6 15,1
14_C West rij B blok 2 ng (3 woningen) 7,50 16,2 11,0 5,4 15,9
15_A West rij B blok 2 zg (3 woningen) 1,50 13,5 8,4 2,7 13,3
15_B West rij B blok 2 zg (3 woningen) 4,50 14,5 9,4 3,7 14,3
15_C West rij B blok 2 zg (3 woningen) 7,50 15,5 10,3 4,7 15,2

16_A West rij B blok 3 ng (4 woningen) 1,50 18,0 12,8 7,2 17,7
16_B West rij B blok 3 ng (4 woningen) 4,50 18,9 13,8 8,1 18,6
16_C West rij B blok 3 ng (4 woningen) 7,50 19,9 14,7 9,1 19,6
17_A West rij B blok 3 zg (4 woningen) 1,50 16,1 11,0 5,4 15,9
17_B West rij B blok 3 zg (4 woningen) 4,50 17,3 12,2 6,5 17,0

17_C West rij B blok 3 zg (4 woningen) 7,50 18,1 12,9 7,3 17,8
18_A West rij B blok 4 ng (4 woningen) 1,50 20,7 15,6 9,9 20,4
18_B West rij B blok 4 ng (4 woningen) 4,50 21,9 16,8 11,1 21,6
18_C West rij B blok 4 ng (4 woningen) 7,50 22,9 17,7 12,1 22,6
19_A West rij B blok 4 zg (4 woningen) 1,50 19,3 14,1 8,5 19,0

19_B West rij B blok 4 zg (4 woningen) 4,50 20,7 15,5 9,9 20,4
19_C West rij B blok 4 zg (4 woningen) 7,50 21,9 16,7 11,1 21,6
20_A West rij B blok 5 ng (4 woningen) 1,50 24,1 19,0 13,3 23,9
20_B West rij B blok 5 ng (4 woningen) 4,50 25,6 20,4 14,8 25,3
20_C West rij B blok 5 ng (4 woningen) 7,50 26,7 21,6 15,9 26,4

21_A West rij B blok 5 zg (4 woningen) 1,50 24,2 19,1 13,4 23,9
21_B West rij B blok 5 zg (4 woningen) 4,50 25,7 20,6 14,9 25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten OostwegBijlage 3F

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe oostweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C West rij B blok 5 zg (4 woningen) 7,50 26,9 21,8 16,2 26,7
22_A West rij B blok 5 og (1 woningen) 1,50 28,8 23,6 18,0 28,5
22_B West rij B blok 5 og (1 woningen) 4,50 30,4 25,3 19,6 30,1
22_C West rij B blok 5 og (1 woningen) 7,50 31,5 26,3 20,7 31,2
23_A West rij C blok 1 ng (4 woningen) 1,50 5,8 0,7 -5,0 5,5

23_B West rij C blok 1 ng (4 woningen) 4,50 7,6 2,5 -3,2 7,3
23_C West rij C blok 1 ng (4 woningen) 7,50 9,4 4,2 -1,4 9,1
24_A West rij C blok 1 wg (1 woningen) 1,50 -- -- -- --
24_B West rij C blok 1 wg (1 woningen) 4,50 -- -- -- --
24_C West rij C blok 1 wg (1 woningen) 7,50 -- -- -- --

25_A West rij C blok 1 zg (4 woningen) 1,50 17,2 12,1 6,4 17,0
25_B West rij C blok 1 zg (4 woningen) 4,50 18,2 13,1 7,4 18,0
25_C West rij C blok 1 zg (4 woningen) 7,50 18,5 13,3 7,7 18,2
26_A West rij C blok 2 ng (3 woningen) 1,50 10,7 5,6 -0,1 10,4
26_B West rij C blok 2 ng (3 woningen) 4,50 11,6 6,4 0,8 11,3

26_C West rij C blok 2 ng (3 woningen) 7,50 12,7 7,6 1,9 12,4
27_A West rij C blok 2 zg (3 woningen) 1,50 12,1 7,0 1,3 11,8
27_B West rij C blok 2 zg (3 woningen) 4,50 13,0 7,9 2,3 12,8
27_C West rij C blok 2 zg (3 woningen) 7,50 12,4 7,2 1,6 12,1
28_A West rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 15,5 10,3 4,7 15,2

28_B West rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 16,0 10,8 5,2 15,7
28_C West rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 17,2 12,1 6,5 17,0
29_A West rij C blok 3 zg (4 woningen) 1,50 19,1 13,9 8,3 18,8
29_B West rij C blok 3 zg (4 woningen) 4,50 18,7 13,6 7,9 18,4
29_C West rij C blok 3 zg (4 woningen) 7,50 19,5 14,3 8,7 19,2

30_A West rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 12,1 6,9 1,3 11,8
30_B West rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 13,8 8,6 3,0 13,5
30_C West rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 16,0 10,8 5,2 15,7
31_A West rij C blok 4 zg (4 woningen) 1,50 19,4 14,3 8,6 19,1
31_B West rij C blok 4 zg (4 woningen) 4,50 17,8 12,6 7,0 17,5

31_C West rij C blok 4 zg (4 woningen) 7,50 19,7 14,6 8,9 19,5
32_A West rij C blok 5 ng (1 woningen) 1,50 25,9 20,7 15,1 25,6
32_B West rij C blok 5 ng (1 woningen) 4,50 27,3 22,2 16,5 27,0
32_C West rij C blok 5 ng (1 woningen) 7,50 28,5 23,3 17,7 28,2
33_A West rij C blok 5 og (4 woningen) 1,50 29,1 23,9 18,3 28,8

33_B West rij C blok 5 og (4 woningen) 4,50 30,4 25,3 19,7 30,2
33_C West rij C blok 5 og (4 woningen) 7,50 31,4 26,3 20,6 31,2
34_A West rij C blok 5 zg (4 woningen) 1,50 26,4 21,2 15,6 26,1
34_B West rij C blok 5 zg (4 woningen) 4,50 26,7 21,6 15,9 26,4
34_C West rij C blok 5 zg (4 woningen) 7,50 27,1 21,9 16,3 26,8

41_A Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 1,50 39,9 34,8 29,1 39,6
41_B Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 4,50 39,5 34,3 28,7 39,2
41_C Oost rij A blok 1 ng (1 woningen) 7,50 38,4 33,3 27,6 38,1
42_A Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 1,50 47,9 42,7 37,1 47,6
42_B Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 4,50 46,6 41,4 35,8 46,3

42_C Oost rij A blok 1 wg (6 woningen) 7,50 44,9 39,8 34,1 44,6
43_A Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 1,50 24,2 19,0 13,4 23,9
43_B Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 4,50 26,5 21,3 15,7 26,2
43_C Oost rij A blok 2 ng (7 woningen) 7,50 26,1 20,9 15,3 25,8
44_A Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 1,50 17,3 12,2 6,5 17,0

44_B Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 4,50 19,1 13,9 8,3 18,8
44_C Oost rij A blok 3 ng (4 woningen) 7,50 19,4 14,2 8,6 19,1
45_A Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 1,50 16,0 10,8 5,2 15,7
45_B Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 4,50 17,1 11,9 6,3 16,8
45_C Oost rij A blok 4 ng (1 woningen) 7,50 16,3 11,1 5,5 16,0

46_A Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 1,50 19,3 14,2 8,5 19,0
46_B Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 4,50 20,3 15,1 9,5 20,0
46_C Oost rij A blok 4 og (6 woningen) 7,50 21,1 16,0 10,3 20,9
47_A Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 1,50 19,3 14,2 8,5 19,0
47_B Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 4,50 21,5 16,3 10,7 21,2

47_C Oost rij B blok 1 ng (3 woningen) 7,50 22,0 16,8 11,2 21,7
48_A Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 1,50 16,0 10,8 5,2 15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten OostwegBijlage 3F

Rapport: Resultatentabel
Model: Gorecht fase 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe oostweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 4,50 17,8 12,7 7,0 17,6
48_C Oost rij B blok 1 ng (4 woningen) 7,50 19,2 14,1 8,4 18,9
49_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 11,6 6,5 0,8 11,4
49_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 13,2 8,1 2,4 12,9
49_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 12,7 7,5 1,9 12,4

50_A Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 1,50 6,2 1,0 -4,6 5,9
50_B Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 4,50 7,2 2,0 -3,6 6,9
50_C Oost rij B blok 2 ng (2 woningen) 7,50 9,5 4,4 -1,3 9,3
51_A Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 1,50 47,9 42,7 37,1 47,6
51_B Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 4,50 46,6 41,5 35,8 46,4

51_C Oost rij C blok 1 wg (4 woningen) 7,50 45,0 39,8 34,2 44,7
52_A Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 1,50 31,5 26,4 20,7 31,3
52_B Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 4,50 33,0 27,9 22,3 32,8
52_C Oost rij C blok 2 wg (1 woningen) 7,50 33,1 28,0 22,4 32,9
53_A Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 1,50 28,9 23,7 18,1 28,6

53_B Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 4,50 30,4 25,3 19,6 30,1
53_C Oost rij C blok 2 ng (4 woningen) 7,50 30,4 25,2 19,6 30,1
54_A Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 1,50 22,1 17,0 11,3 21,9
54_B Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 4,50 24,1 18,9 13,3 23,8
54_C Oost rij C blok 3 ng (4 woningen) 7,50 24,7 19,6 13,9 24,4

55_A Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 1,50 18,7 13,5 7,9 18,4
55_B Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 4,50 20,0 14,8 9,2 19,7
55_C Oost rij C blok 4 ng (4 woningen) 7,50 21,2 16,0 10,4 20,9
56_A Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 1,50 17,7 12,5 6,9 17,4
56_B Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 4,50 18,7 13,6 7,9 18,4

56_C Oost rij C blok 5 ng (4 woningen) 7,50 19,7 14,5 8,9 19,4
57_A Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 1,50 23,3 18,2 12,5 23,1
57_B Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 4,50 25,0 19,8 14,2 24,7
57_C Oost rij C blok 5 og (1 woningen) 7,50 26,0 20,9 15,2 25,7
61_A Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 1,50 47,7 42,5 36,9 47,4

61_B Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 4,50 46,4 41,2 35,6 46,1
61_C Oost rij D blok 1 og (4 woningen) 7,50 44,6 39,5 33,8 44,4
62_A Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 1,50 43,5 38,3 32,7 43,2
62_B Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 4,50 42,8 37,6 32,0 42,5
62_C Oost rij D blok 1 zg (1 woningen) 7,50 41,5 36,3 30,7 41,2

63_A Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 1,50 41,8 36,6 31,0 41,5
63_B Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 4,50 41,4 36,2 30,6 41,1
63_C Oost rij D blok 2 wg (1 woningen) 7,50 40,5 35,3 29,6 40,2
64_A Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 1,50 47,4 42,2 36,6 47,1
64_B Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 4,50 46,2 41,0 35,4 45,9

64_C Oost rij D blok 2 zg (3 woningen) 7,50 44,6 39,4 33,8 44,3
65_A Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 1,50 47,5 42,4 36,8 47,3
65_B Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 4,50 46,4 41,3 35,6 46,2
65_C Oost rij D blok 3 zg (4 woningen) 7,50 44,9 39,8 34,1 44,6
66_A Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 1,50 47,6 42,4 36,8 47,3

66_B Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 4,50 46,5 41,3 35,7 46,2
66_C Oost rij D blok 4 zg (4 woningen) 7,50 45,0 39,8 34,2 44,7
67_A Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 1,50 46,8 41,7 36,0 46,6
67_B Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 4,50 45,8 40,6 35,0 45,5
67_C Oost rij D blok 5 zg (1 woningen) 7,50 44,2 39,1 33,4 43,9

68_A Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 1,50 37,2 32,0 26,4 36,9
68_B Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 4,50 37,3 32,2 26,5 37,1
68_C Oost rij D blok 5 og (4 woningen) 7,50 37,0 31,9 26,3 36,8
71_A Groen van prinstererstraat 9-15 1,50 24,7 19,5 13,9 24,4
71_B Groen van prinstererstraat 9-15 4,50 26,0 20,9 15,2 25,7

71_C Groen van prinstererstraat 9-15 7,50 27,0 21,9 16,2 26,8
72_A Groen van prinstererstraat 61-67 1,50 28,8 23,6 18,0 28,5
72_B Groen van prinstererstraat 61-67 4,50 30,3 25,1 19,5 30,0
72_C Groen van prinstererstraat 61-67 7,50 31,4 26,2 20,6 31,1
81_A Goeman Borgesiusstraat 68-74 1,50 30,3 25,2 19,6 30,1

81_B Goeman Borgesiusstraat 68-74 4,50 32,0 26,9 21,2 31,7
81_C Goeman Borgesiusstraat 68-74 7,50 32,1 26,9 21,3 31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlage 6  Aanmeldingsnotitie 

354  



 

 

 
 

 

Memo 

  

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen projectnummer: 231.00.03.01.00 

  

Aan: Gemeente Midden-Groningen 

Van: BugelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Gorecht West fase 4 en 5 

Datum: 08-05-2020 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

1 . 1  A a n l e i d i n g  

 

De gemeente Midden-Groningen heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor de 

woonwijk Gorecht West fase 4 en 5 in Hoogezand op te stellen. Een deel van de woningvoorraad in 

de wijk is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. In overleg met de woningcorpora-

tie en bewoners heeft de gemeente een wijkvisie opgesteld. Voor het planologisch uitvoeren van 

de wijkvisie is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is een stedenbouwkundig plan 

en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hiermee is vooraf goed in beeld gebracht hoe het project-

gebied ingericht gaat worden. In het bestemmingsplan kan deze inrichting goed worden vertaald. 

Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van circa 126 woningen. Daarnaast wordt de bui-

teninrichting, waaronder groenstructuren, straten en paden, gewijzigd.  

 

De ontwikkeling in het projectgebied valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage. Onderdeel D 11.2 betreft: ‘uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingspro-

ject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. 

 

De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toe-

passing (oppervlakte van 100 ha of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2 of meer). Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitge-

voerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op 

grond van het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.-

beoordeling behandeld. 

 

Het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is gewijzigd. De wijziging is het gevolg 

van de implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. 

Dit is de richtlijn die betrekking heeft op projecten (kolom 4). De wijzigingsrichtlijn is voor het 

overgrote deel geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is (op één 

onderdeel na) in werking getreden op 7 juli 2017, maar geldt vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende 

vergunningaanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen besluit is genomen. 
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Eén van de belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldingsnotitie. Dit is ge-

regeld in artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r. 

 

De voorliggende aanmeldingsnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Aan de hand van deze 

informatie kan het bevoegd gezag een beslissing nemen of voor de voorgenomen activiteit een MER 

dient te worden opgesteld. 

 

 
 
Projectgebied binnen rode begrenzingslijnen 
 
 
1 . 2  I n i t i a t i e f n em er  en  b e v o eg d  g ez ag  

 

De gemeente Midden-Groningen is initiatiefnemer voor het project en tevens bevoegd gezag. 

 

1 . 3  P l a n o lo g i s c h e  i n p a s s i n g  

 

Het projectgebied is opgenomen in het bestemmingsplan Woongebieden (vastgesteld op 10 juni 

2013, in werking getreden op 4 september 2013). Momenteel zijn er naast de verkeersfunctie een 

woonfunctie en maatschappelijke functie aanwezig in het plangebied, waarbij de bouwvlakken 

krap om de voormalige bebouwing is gelegd. De nieuwe bebouwing en openbare inrichting wijkt af 

van de aanwezige planologische regeling. Binnen deze beide bestemmingen zijn gebouwen alleen 



 

datum 08-05-2020  projectnummer 231.00.03.01.00   3 

 

 

 

 

 

toegestaan binnen een bouwvlak. Op de betrokken percelen ligt voor het grootste gedeelte geen 

bouwvlak, waardoor hier op grond van het geldende bestemmingsplan niet gebouwd kan worden. 

 

Het nieuwe bestemmingsplan bevat de bestemmingen Groen, Verkeer en Woongebied en vormt 

hiermee de juridische vertaling van het eerder genoemde stedenbouwkundig plan voor het pro-

jectgebied. 

 

1 . 4  P r o c ed u r e l e  a s p e c t en  

 

Voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure gelden de volgende stappen: 

1. Het bevoegd gezag pleegt overleg met betrokken bestuursorganen en adviseurs (artikel 7.19 

lid 3 Wm). Omdat het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, is voor deze raadpleging geen 

wettelijke termijn opgenomen. 

2. Het bevoegd bezag neemt bij de beslissing rekening met de relevante criteria van bijlage III bij 

de mer-richtlijn en andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Dit moet ook terug-

komen in de motivering van de beslissing (zie artikel 7.17 derde en vierde lid Wm). 

3. Het bevoegd gezag deelt de beslissing, conform art. 7.17 lid 4 en art 7.19 lid 4, mee door ken-

nisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen. Indien geen m.e.r.-procedure 

moet worden doorlopen vindt kennisgeving tevens in de Staatscourant plaats. In de praktijk 

vindt de ter inzagelegging doorgaans plaats bij het moederbesluit (zoals vergunning of be-

stemmingsplan). 

 

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt aangemerkt als een ‘beslissing inzake de procedure ter voor-

bereiding van een besluit’. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet be-

stuursrecht tegen een m.e.r.-beoordelingsbesluit geen bezwaar- of beroep mogelijk is, tenzij deze 

beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang 

treft. Omwonenden worden daarbij volgens de jurisprudentie niet als "rechtstreeks belanghebben-

den" aangemerkt. 

Voor alle niet rechtstreeks belanghebbenden geldt dat bezwaren over het m.e.r.-

beoordelingsbesluit pas kunnen worden ingebracht bij de inspraak over het uiteindelijk te nemen 

besluit, hier dus de vaststelling het bestemmingsplan. Daarna voorzien de procedure ingevolge de 

Wet Milieubeheer (Wm) en artikel 8.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) nog in de moge-

lijkheid van beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

1.5 Inhoudsvereisten aanmeldingsnotitie 

 

Doel van een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling is om op objectieve wijze 

informatie over mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen activiteit te verzamelen. 

Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van het doorlo-

pen van een m.e.r.-procedure. 

Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belang-

rijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....' 
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De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van 

bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). Bijlage III noemt drie 

hoofdthema's: 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van on-

gevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en waar-

schijnlijkheid van het effect). 

 

 

2 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p r o j e c t  

 

Conform bijlage III van de EU-richtlijn dienen de volgende aspecten in overweging te worden ge-

nomen: 

 

Criteria Beschrijving van de mogelijke effecten Doorlopen van een 

mer-procedure 

noodzakelijk? 

Kenmerken van het project 

Omvang van het project De wijk Gorecht-West ligt centraal in Hooge-

zand en ten westen van het Stadshart met 

o.a. winkelcentrum de Hooge Meeren. Het 

projectgebied ligt in de noordwestelijke 

hoek van de wijk en wordt begrenst door de 

Troelstralaan, de Van Houtenlaan, de Thor-

beckelaan en de Dreeslaan. 

Een deel van de woningvoorraad is verouderd 

en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. 

Het betreft met name de sociale huur- en 

koopwoningen in de zogenaamde 'rode bak-

stenen buurt'. Woningcorporatie Lefier heeft 

samen met de gemeente en de huidige be-

woners een plan voor de vernieuwing van de 

wijk gemaakt. Dit overleg heeft geleid tot de 

Wijkvisie voor Gorecht West.  

 

Om de maatregelen uit de Wijkvisie voor 

Gorecht-West uit te kunnen voeren is het 

Beeldkwaliteitplan Gorecht-West opgesteld. 

Dit beeldkwaliteitsplan is samen met de 

wijkvisie door de gemeenteraad van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

nee 
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vastgesteld. 

 

Ten behoeve van de inrichting van het pro-

ject is een stedenbouwkundig plan opge-

steld. In het bestemmingsplan is de in-

richting vervolgens vertaald. 

De vernieuwing van de wijk wordt gereali-

seerd door middel van sloop, het inpassen 

ven bestaande woningen, nieuwbouw van 

circa 126 woningen en een kwaliteitsverbete-

ring van de openbare ruimte. 

Cumulatie met andere 

projecten 

In de omgeving van het projectgebied zijn 

geen grootschalige ontwikkelingen bekend 

die kunnen leiden tot een stapeling (cumula-

tie) van milieueffecten. 

In het nabijgelegen Stadshart worden ook 

fasegewijs woningen gebouwd. De effecten 

van deze ontwikkeling zijn echter lokaal. 

nee 

Gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten 

behoeve van realisatie van de gebouwde om-

geving zal plaatsvinden op een conventionele 

manier en geeft geen aanleiding aanzienlijke 

gevolgen voor het milieu te veronderstellen, 

zodanig dat daarvoor een MER dient te wor-

den uitgevoerd.  

De woningen worden immers gerealiseerd 

met steenachtige materialen, staal en hout; 

grondstoffen die niet bijzonder schaars zijn. 

De woningcorporatie gaat de nieuwbouw vol-

gens de eisen van 'nul op de meter' realise-

ren. De nieuwe woningen zijn gasloos en 

voorzien van zonnepanelen. 

nee 

Productie van afvalstoffen Afvalstoffen komen vrij en/of ontstaan als 

gevolg van normaal gebruik van de woningen. 

Huishoudelijk afval wordt op de gebruikelijke 

wijze ingezameld en verwerkt. 

nee 

Verontreiniging en hinder Verontreiniging en hinder kunnen ontstaan 

als gevolg van sloop- en bouwwerkzaamhe-

den. Deze werkzaamheden zijn echter tijde-

lijk. 

Het totale aantal woningen in de wijk Go-

recht West neemt als gevolg van de vernieu-

nee 
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wing iets af. Het aantal verkeersbewegingen 

in de definitieve situatie neemt derhalve 

niet toe. Effecten op de omgeving als gevolg 

van verkeerslawaai zijn hierdoor eveneens 

niet aanwezig. 

 

Vanuit de omgeving zijn er op het projectge-

bied diverse milieueffecten zoals geluid en 

geur. Zoals aangetoond in het bestemmings-

plan zijn deze effecten gering. 

Risico van ongevallen Binnen en nabij het project gebied zijn geen 

risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het 

plaatsgebonden risicocontour of invloedsge-

bied is gelegen over het projectgebied.  

Buiten het projectgebied zijn er geen risico-

volle transportroutes gelegen die van invloed 

zijn op het projectgebied. 

nee 

 

 

3 .  P l a a t s  v an  h e t  p r o j ec t  

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan 

zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

 

Criteria Beschrijving van de mogelijke effecten Doorlopen van een 

mer-procedure 

noodzakelijk? 

Plaats van het project 

Het bestaande grondge-

bruik 

In de wijk Gorecht West staan circa 1000 

woningen en de wijk heeft een hoge bebou-

wingsdichtheid van circa 30 woningen per 

hectare. Het overgrote gedeelte van Gorecht 

West is gebouwd in de periode 1966-1975 en 

bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen. 

Er zijn twee types ruimtelijke eenheden te 

onderscheiden. Een groot gedeelte van de 

wijk vormt de 'rode bakstenen' buurt. Karak-

teristiek voor deze buurt zijn de vele rijwo-

ningen hoofdzakelijk met tuinen op het wes-

ten. De woningen grenzen aan de achterzijde 

ook direct weer aan de voorzijde van een 

ander woonblok. Dit geldt ook voor fase 4 en 

5. De overige buurten binnen de wijk karak-

nee 
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teriseren zich door twee rijen eengezinswo-

ningen rond een groot rechthoekig open ge-

bied. 

Gorecht West heeft te maken met een lage 

kwaliteit van de woonomgeving van vooral de 

delen in de ‘rode bakstenenbuurt’. Er zijn 

parkeerproblemen doordat er te weinig par-

keerplaatsen zijn en daarnaast is een groot 

aantal woningen helemaal niet per auto be-

reikbaar. In Gorecht West is er weinig groen, 

dat kwalitatief gezien als matig wordt be-

oordeeld door de bewoners. 

In 2005 heeft nieuwbouw plaatsgevonden van 

een Javaans-Surinaamse woonvorm aan de 

Thorbeckelaan. In 2008 kwam daarnaast een 

identieke woonvorm, voor ouderen die zorg 

nodig hebben, gereed. Verder heeft nieuw-

bouw op het gebied van (particuliere) wonin-

gen niet meer plaatsgevonden sinds de reali-

satie van de wijk. 

Het plangebied fase 4 en 5 bestaat uit 148 

huurwoningen en 52 koopwoningen welke in 

13 blokken van 4 rijtjes woningen staan. De 

woningen in Gorecht West, zowel koop als 

huur, bevinden zich in het lagere segment. 

Relatieve rijkdom aan en 

de kwaliteit en het rege-

neratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied 

Het projectgebied heeft door het huidige 

gebruik geen hoge ecologische waarde. Ge-

bieden met hogere natuurwaarden, zoals de 

Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en 

het Drentsche Aa-gebied, liggen op behoor-

lijke afstand van het projectgebied en wor-

den daardoor niet negatief beïnvloed. Er be-

staat namelijk geen directe ecologische rela-

tie tussen het projectgebied, de aard van het 

plan (woningbouw met uitsluitend lokale ef-

fecten) en de soorten waarvoor voornoemde 

gebieden als beschermd natuurgebied zijn 

aangewezen. 

nee 

Het opnamevermogen van 

het natuurlijke milieu 

Door (sloop)werkzaamheden in het project-

gebied kunnen verblijfplaatsen van be-

schermde soorten verloren gaan. Ten behoe-

ve van de wijkvernieuwing is een ecologische 

nee 
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toets uitgevoerd en is vergunning in het ka-

der van de Wet natuurbescherming verleend. 

Deze vergunning verbindt voorwaarden aan 

de uitvoering van werkzaamheden zodat het 

beschermde soorten niet in hun voortbestaan 

worden bedreigd. Natuurwaarden in en rond 

het projectgebied worden niet negatief be-

invloed. 

 

 

4 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p o t en t i ë l e  e f f e c t  

 

Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant gekeken naar: 

 

Criteria Beschrijving van de mogelijke effecten Doorlopen van een 

mer-procedure 

noodzakelijk? 

Kenmerken van het potentiele effect 

Het bereik van het effect De effecten als gevolg van de nieuwbouw van 

woningen zijn in hoofdzaak beperkt tot enke-

le tientallen meters.  

Werkzaamheden in de aanlegfase kunnen 

echter depositie van stikstof op Natura 2000-

gebieden als gevolg hebben. 

Voor de  ontwikkeling van Stadshart Noord, 

dat zowel qua afstand tot Natura 2000-

gebieden als omvang (nieuwbouw 220 wonin-

gen), vergelijkbaar is met activiteiten in 

voorliggend projectgebied, is recent een be-

rekening met  het programma AERIUS uitge-

voerd. Uit deze berekening kwam naar voren 

dat door de stikstofdepositie geen negatief 

effect optreedt op beschermde Natura 2000-

gebieden. Op basis van deze uitkomst, kan 

geconcludeerd worden dat uitvoering geven 

aan het bestemmingsplan voor Gorecht West 

fase 4 en 5 geen negatieve effecten als ge-

volg van stikstofdepositie. 

nee 

Het grensoverschrijdende 

karakter van het effect 

Van grensoverschrijdende milieueffecten is 

geen sprake. 

nee 

De waarschijnlijkheid van 

het effect 

De effecten zijn reeds aanwezig en duren zo 

lang het projectgebied als zodanig in gebruik 

nee 
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is. De effecten zijn uitsluitend omkeerbaar 

door het gebruik te beëindigen. 

 

5 .  C o n c l u s i e   

 

Het project is in zekere zin onomkeerbaar, maar in vergelijking met de drempelwaarde van een 

stedelijk ontwikkelingsproject van een relatief zeer geringe omvang.  Wanneer er geen ‘belangrij-

ke nadelige gevolgen’ zijn voor het milieu is het conform de wetgeving en de vigerende praktijk 

niet nodig om een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de 

m.e.r.-procedure zinvol maken. Om bovenstaande reden is het doorlopen van een m.e.r.-

procedure niet noodzakelijk. 

 

Voor de beoordeling of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu is gebruik ge-

maakt van de volgende informatie: 

- bestemmingsplan Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 met onderliggende onderzoeken 

- aanvullende informatie gemeente Midden-Groningen 

- Berekening stikstofdepositie Stadshart Hoogezand d.d. 3 december 2019 

 



Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)
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Zaak: 2020-014526   

    

  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
 
Gelezen de 'Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan Hoogezand, 
Gorecht-West fase 4 en 5’, 
 
Gelet op §7.6 van de Wet milieubeheer, 
 
 
Besluit 
 
1. Geen milieueffectrapport op te stellen voor het bestemmingsplan ‘Hoogezand, Gorecht-West 
fase 4 en 5´. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020,  
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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