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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Onderhavig bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan voor de 

bedrijventerreinen in Zuidbroek. De locatie waarop het bestemmingsplan betrekking heeft betreft de 

zuidoosthoek van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek. Dit gebied heeft een agrarische bestemming 

en is in de huidige situatie ook als zodanig in gebruik.

Door het plangebied met een omvang van circa 5 ha een bedrijfsbestemming te geven wordt voorzien in de 

behoefte aan uitgeefbare bedrijfskavels en een logische stedenbouwkundige afronding van het 

bedrijventerrein De Gouden Driehoek. In het plangebied kunnen zich bedrijven uit de milieucategorieën 2 

en 3.1. 

1.2  Ligging plangebied

Zoals hiervoor aangegeven heeft het plangebied betrekking op de zuidoosthoek van het bedrijventerrein De 

Gouden Driehoek. het kadastrale adres is Zuidbroek, Sectie F 1298. 

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Unescoweg en aan de noordzijde door 

bedrijfsbebouwing. Aan de zuidzijde liggen enkele woningen aan de Trekweg, die door een bosstrook 

worden gescheiden van het bedrijventerrein. De oostzijde van het plangebied betreft agrarische gronden.

1.3  Geldende bestemmingsplannen 

Het geldende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek, vastgesteld op 

7 april 2013. Het plangebied heeft hierin de bestemming Agrarisch met de dubbelbestemming Waarde - 

Archeologie 2. Hieronder is een uitsnede van het bestemmingsplan opgenomen.
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Uitsnede bestemmingsplan

Daarnaast gelden ter plaatse het facetbestemmingsplan Karakteristieke objecten (vastgesteld 

20 december 2018) en het facetbestemmingsplan Parkeren (vastgesteld 28 november 2019).

De provincie Groningen heeft voorts het inpassingsplan Agrarische bouwpercelen (vastgesteld 

31 januari 2018) opgesteld.

Afgezien van het facetbestemmingsplan Parkeren zijn deze plannen niet relevant voor onderhavig 

bestemmingsplan. De bepaling ten aanzien van parkeren uit voornoemd facetbestemmingsplan is 

overgenomen in de Overige regels van dit bestemmingsplan.

1.4  Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk gaat in op de huidige en nieuwe situatie. Daarna wordt vervolgd met het relevante 

beleid en onderzoeks- en milieu-aspecten. Tot slot wordt ingegaan op de juridische vorm van het 

bestemmingsplan en de uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied betreft een agrarisch perceel aan de Beneluxweg in Zuidbroek en grenst direct aan 

bedrijventerrein de Gouden Driehoek. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door graslanden en 

aan de zuidzijde door een bosstrook. Aan de noord- en westzijde wordt het plangebied begrensd door het 

bestaande bedrijventerrein met een aantal bedrijvenpanden. In het plangebied is geen bebouwing of 

opgaande beplanting aanwezig. Ten noorden, oosten en zuiden van het plangebied liggen watergangen. 

Permanent oppervlaktewater is in het plangebied niet aanwezig. 

Topografische kaart met de locatie van het plangebied (rood) (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het plangebied is onderdeel van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek in de beeldkwaliteitsvisie en 

beeldkwaliteitsplan Bedrijvenlocaties A7/N33. Vanwege meerdere redenen kon het plangebied ten tijde van 

het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek nog geen bedrijfsbestemming 

krijgen.

2.2  Nieuwe situatie 

Het bestemmingsplan voorziet in de uitgifte van  bedrijfskavels voor de milieucategorieën 2.0 en 3.1 

conform de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. De categorieen zijn in overeenstemming met de 

Nota Industrielawaai Bedrijventerreinen Zuidbroek (zie ook paragraaf 4.3.2). Het plangebied heeft een 

omvang van circa 5 ha, waarvan circa 4 ha uitgeefbaar is.

De ontwikkeling van het plangebied betreft een logische stedenbouwkundige afronding van het 

bedrijventerrein De Gouden Driehoek. De Gouden Driehoek is een rechthoekig terrein, met een daarop 

gerichte wegenstructuur en verkaveling. Het niet ontwikkelen van de zuidoostelijke hoek zou vanuit 

ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt onlogisch en ongewenst zijn.

Een afbeelding van het terrein, zoals deze er na volledige invulling uitziet, is hierna opgenomen.
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Verkaveling De Gouden Driehoek

Uistnede verkaveling plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in lichtere bedrijvigheid. Op de overige in de gemeente Midden-Groningen 

uitgeefbare bedrijventerreinen zijn terreinen voor deze categorieën niet beschikbaar. Voor de variatie in 

het aanbod van verschillende categorieën bedrijventerrein in de gemeente Midden-Groningen is het 

ontwikkelen van het plangebied een welkomen aanvulling.
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2.2.1  Beeldkwaliteit

In het beeldkwaliteitsplan bedrijvenlocaties A7/N33 is voor bedrijventerrein De Gouden Driehoek een 

beeldkwaliteitzonering opgesteld. Deze zonering kent de volgende indeling:

zichtlocatie A7-reeks

bedrijvenpark

dorpse menging

Het plangebied maakt deel uit van het 'bedrijvenpark'. 

Voor aan deze zonering verbonden welstandscriteria wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan. 

Ruimtelijke beeldkwaliteitscriteria ten aanzien van de plaatsing van gebouwen, de hoofdvorm en 

perceelsinrichting zijn op de volgende wijze vertaald in de regels:

de minimale en maximaal toegestane bouwhoogten zijn in de bouwregels vastgelegd;

in de gebruiksregels is opslag en laden & lossen voor de voorgevel uitgesloten;

middels het stellen van nadere eisen kunnen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van hoofdvorm 

en plaatsing van gebouwen in zoverre criteria zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De structuurvisie schetst de rijksambities tot 2040 en formuleert doelen, 

belangen en opgaven tot 2028.

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste rijksnota die 

de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op 

decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk 

niveau. Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. 

Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de 

samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van woon- 

en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor transformatie 

en herstructurering.

Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 

milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is 

verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor 

programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven) lokale afstemming 

van woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma's. Ter versterking van het 

vestigingsklimaat in de stedelijke regio's rondom de main-, brain- en greenports geldt een gebiedsgerichte, 

programmatische urgentieaanpak. In krimpregio's wordt het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling 

doorgezet.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde 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: de A7 behoort tot het hoofdwegennet;

Elektriciteitsvoorziening: in Midden-Groningen lopen meerdere leidingen die behoren tot het 

hoogspanningsnet. Daarnaast is in Meeden een groot schakel- en transformatorstation aanwezig;

Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: In Midden-Groningen 

lopen meerdere hoofdtransport gasleidingen;

Natuurnetwerk Nederland: de natuurverbindingszone tussen het Zuiderlaardermeer en het Schildmeer 

(o.a. gevormd door het 'Roegwold') valt onder het natuurnetwerk Nederland.

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, 

met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch 

mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is 
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het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt.

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeem-verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een goede ruimtelijke 

ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale 

overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. 

Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.

 De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van 

belang:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

In paragraaf 4.10  wordt deze Ladder verder uitgewerkt.

3.1.4  Verwerking landelijk beleid in het bstemmingsplan

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 Hoofdstuk 4 Milieu en onderzoek 

aan de orde.

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Provinciaal Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie 2016 - 2020 van de provincie Groningen bevat de integrale lange termijnvisie van de 

provincie op de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie zijn 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.

Doel van de omgevingsvisie is het aantrekkelijke woon- en leefklimaat in de provincie verder verbeteren. 

Het accent in het beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, naast het beschermen van 

de karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen. De provincie wil ruimte bieden voor 

ondernemerschap om in te spelen op de dynamische ontwikkelingen. Activiteiten lopen steeds meer door 

elkaar heen. Dat heeft gevolgen voor het ruimtegebruik. Functies, als bijvoorbeeld wonen en werken, zijn 

steeds minder van elkaar gescheiden.

In de Omgevingsvisie is al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan de fysieke 

leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's, onderverdeeld in elf provinciale 

'belangen':

Ruimte

Versterken van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe bovenlokale ontwikkelingen.

Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijke 

gebieden en vitale kernen.

Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur en ruimte voor veilige winning, transport en 
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opslag van duurzame energie.

Zorgen voor een vitale landbouwsector in balans met de omgeving.

Natuur en landschap

Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele erfgoed dat 

bijdraagt aan de identiteit en de variëteit van de diverse landschappen in onze provincie.

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

Nederland.

Water

Zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

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

Mobiliteit

Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over weg, water, 

spoor, door de lucht en digitaal.

Milieu

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

bodem.

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

(delf)stoffen.

De Omgevingsvisie bevat uitgangspunten en strategische keuzes en informeert de bestuurlijke en 

maatschappelijke partners over de ambities, verwachtingen en doelen op deze 'belangen’. De 

Omgevingsvisie is zodoende een kaderstellend document voor de uitwerking van het beleid op 

deelterreinen door de provincie zelf en door gemeenten en waterschappen. Ook voor andere partijen 

(bedrijven) die iets willen dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving, biedt de Omgevingsvisie houvast.

Ten aanzien van bedrijventerreinen zegt de omgevingsvisie het volgende:

Lokale bedrijventerreinen

Lokale bedrijventerreinen zijn bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid uit de lagere milieucategorieën en 

die een lokale functie (marktgebied) hebben. er moet worden voorkomen dat de vestiging van bedrijven 

leidt tot (toekomstige) milieuknelpunten. Daarom moet bij de vestiging van bedrijven rekening worden 

gehouden met (mogelijke) milieuhinder.

Regionale bedrijventerreinen

De provincie wil dat bedrijven uit de hogere milieucategorieën en/of met een aanzienlijk ruimtebeslag zich 

vestigen op regionale bedrijventerreinen. De selectie hiervan doet zij in overleg met gemeenten. Het is van 

belang dat er voldoende ruimte aanwezig is en blijft voor de vestiging van bedrijven uit de hogere 

milieucategorieën. Voor dit type bedrijven is voorlopig voldoende ruimte op bestaande regionale 

bedrijventerreinen. De bedrijven die de grootste milieuhinder met zich mee brengen, moeten steeds meer 

geconcentreerd worden op een beperkt aantal van deze regionale bedrijventerreinen.

De provincie stimuleert de concentratie van bedrijvigheid op regionale bedrijventerreinen in de stedelijke 

gebieden, omdat:

clusters van bedrijvigheid van belang zijn voor het behoud van bedrijvigheid en mogelijk nieuwe 

bedrijvigheid en inwoners aantrekken (agglomeratie-effect);

samenwerking tussen en door bedrijven meer oplevert dan de opgetelde effecten van de afzonderlijke 

bedrijven (synergie-effect) en de kansen voor een circulaire economie en industriële symbiose 

bevordert;
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daarmee versnippering wordt tegengaan en de ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt.

3.2.2  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 zijn de belangrijkste artikelen weergegeven die betrekking hebben op het plangebied.

Artikel 2.17.1 Bedrijventerrein     

Onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan 

alleen voorzien in een nieuw bedrijventerrein en in uitbreiding van een bedrijventerrein voor zover de 

nieuwe bedrijfsvestigingsmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in overeenstemming zijn met een 

regionale bedrijventerreinenvisie of met de nadere regels als bedoeld in het tweede lid.

Wanneer niet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een regionale 

bedrijventerreinenvisie is vastgesteld, kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van de betrokken 

gemeenten nadere regels stellen die voorzien in uitbreiding of nieuwvestiging van een bedrijventerrein.

Artikel 2.17.2 Uitbreiding bestaand bedrijventerrein     

Een bestemmingsplan kan in afwijking van artikel 2.17.1 voorzien in uitbreiding van een bestaand 

bedrijventerrein ten behoeve van uitbreiding van een op dat bedrijventerrein gevestigd bestaand bedrijf, als 

in de toelichting is aangetoond dat op het bedrijventerrein direct aansluitend aan het bedrijf redelijkerwijs 

geen ruimte meer beschikbaar is of kan worden verkregen na herstructurering, revitalisering of 

intensivering.

3.2.3  Conclusie

Het plan voorziet in de uitbreiding van een regionaal bedrijventerrein. Omdat de gemeente nog niet 

beschikt over een regionaal afgestemde bedrijventerreinvisie, is in de voorbereiding van dit 

bestemmingsplan overleg gepleegd met de provincie. Onder de voorwaarde dat een gemeentelijke 

bedrijventerreinvisie wordt vastgesteld en dat een areaal aan bedrijventerrein wordt ingetrokken. kan de 

provincie instemmen met de voorliggende ontwikkeling.

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'. 
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Gemeente en inwoners worden hierin steeds meer gelijkwaardige partners.

De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen die bestaan uit de inwoners van 

dorpen, kernen en wijken. Al deze gemeenschappen hebben hun eigen identiteit en alle dorpen en wijken 

zijn anders. De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op elke plek anders en vragen om 

specifieke initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daarom wordt nadrukkelijk gekozen voor 

maatwerk. Door inwoners zelf meer verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven, wordt eveneens meer 

ruimte gegeven aan de verschillen tussen dorpen en kernen.

Het maatwerk dat geleverd wordt, valt binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en wijken kunnen 

mensen goed en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een gelegenheid of voorziening 

waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn alle dorpen en kernen fysiek en digitaal goed 

bereikbaar. Het streven is om de voorzieningen die van belang zijn voor het dagelijks leven, zo dicht 

mogelijk bij mensen te brengen of te zorgen dat deze goed bereikbaar zijn. Daarbij blijven we realistisch: 

wie in een klein dorp woont, mag een bij die schaal passend aanbod van voorzieningen verwachten. Meer 

gemeente-brede of regionale voorzieningen worden geconcentreerd in de stedelijke kern van Hoogezand.

Bouwsteen 2: Ieder mens telt

In de gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, en komt tot 

zijn recht om wie hij is. Het uitgangspunt is 'eigen kracht': alle inwoners - van jong tot oud, met of zonder 

beperking - nemen zelf de regie over hun leven en zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven.

Voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, is het soms moeilijk hun eigen kracht te vinden. Scholing 

voor kinderen is de manier om de vicieuze cirkel van maatschappelijke kwetsbaarheid te doorbreken. De 

integrale kindcentra kunnen daar 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.
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3.3.2  Thematisering bedrijventerreinen 

De gemeente Veendam en de voormalige gemeente Menterwolde (nu Midden-Groningen) hebben 

samengewerkt op het gebied van thematisering van bedrijventerreinen. Om de groei van werkgelegenheid 

te stimuleren, moet de vraag naar bedrijventerreinen aansluiten bij het aanbod. Hiertoe is het onderzoek 

Thematisering bedrijventerreinen Veendam en Menterwolde uitgevoerd (bureau Buck). Het aanbod van 

bedrijventerreinen moet voldoen aan de (kwaliteits)eisen van de doelgroep. Twee trends bepalen mede de 

thematisering van de bedrijventerreinen.

De relatie tussen sectoren, bedrijfsactiviteiten en type huisvesting vervaagt. Verschillende typen 

bedrijvigheid geven de voorkeur aan kantoorachtige bedrijfsgebouwen.

De combinatie van wonen en werken in woonwijken neemt toe. Het concept wonen op een bedrijventerrein 

naast het bedrijf wordt nauwelijks meer toegepast, omdat dit vaak leidt tot problemen omtrent veiligheid en 

overlast.

Op basis van de trends, ontwikkelingen en marktkansen is een aantal sectoren geselecteerd die kansen 

bieden voor toekomstige bedrijfsvestigingen. Aanbevolen wordt het acquisitiebeleid op deze sectoren te 

richten. In een beeldkwaliteitsvisie en in beeldkwaliteitsplannen voor de bedrijvenlocaties langs de N33 en 

de A7 is deze thematisering van Buck verder uitgewerkt. Een te sterk verfijnde thematisering bij 

onvoldoende marktomvang brengt de nodige afzetrisico's mee. Daarom is gekozen voor het intern 

thematiseren van de bedrijventerreinen. Dit betekent dat verscheidene doelgroepen zich op een 

bedrijventerrein kunnen vestigen. Wel is onderscheid gemaakt tussen verschillende typen 

bedrijventerreinen die verschillende doelgroepen kunnen huisvesten. Voor elke type terrein geldt een 

andere (ruimtelijke) invulling. Onderstaand de voorgestelde invulling voor het bedrijventerrein De Gouden 

Driehoek.

Voorstel thematisering bedrijventerreinen

Bedrijventerrein  Thema Milieucategorie  

Gouden Driehoek  - bedrijvenpark 

- modern gemengd (excl. GDV en 

PDV) 

- woon-werk 

- logistiek

1 t/m 3.2 

idem 

1 t/m 2 

3.1 t/m 4.1  

Verklaring:

Bedrijvenpark = hoogwaardige, schone productiebedrijven met gekoppelde kantoorfuncties, 

representatieve handel en verkoop, dienstverlening: optische en instrumentenindustrie, farmaceutica, 

elektrotechniek, grafische industrie. Groothandel in hoogwaardig producten, kennisinstellingen.

Modern gemengd = niet-milieuhinderlijke bedrijven uit productie, handel en bouw: fijnchemie, lichte 

machine, transport, schone voeding en genotmiddelen, kunststof. Groothandel in combinatie met PDV, 

bouw, installatie en reparatie. 50% kavels kleiner dan 3.500 m2.

Woon-werk = zakelijke en overige dienstverlening, groothandel en kleine productiebedrijven (woning en 

bedrijfs-/productieruimte).

Logistiek = transport- en distributiebedrijven, op- en overslagbedrijven. Kavels van 0,5 tot 4 ha. Gemengd 

plus = middelzware tot zware industrie: metaal, voeding en genotmiddelen, papier en karton, 

houtverwerking, chemie, bouwmaterialen, milieu en recycling. Kavels minimaal 0,5 tot 1 ha.

Voor bedrijventerrein De Gouden Driehoek zijn de thema's Logistiek, Bedrijvenpark en Modern Gemengd 

samengevoegd. In de bestemmingsomschrijving van de bestemming Bedrijf - Bedrijventerrein zijn de onder 

 18



 bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein De Gouden Driehoek

deze thema's te vatten bedrijfstakken genoemd. 

3.3.3  Beeldkwaliteitsvisie en beeldkwaliteitsplan bedrijvenlocaties A7/N33

De bedrijvenlocaties in de gemeenten (voorheen) Menterwolde en Veendam langs de A7, de N33 en de 

daaraan parallelle waterwegen en het spoor vormen een aaneengesloten bedrijvenzone. Elk deelgebied 

heeft een eigen imago. Dit imago wordt bepaald door de thematisering van het type bedrijven per locatie 

(zie hierboven) en de ruimtelijke verschijningsvorm van de bedrijvenlocaties en de individuele 

bedrijfsgebouwen. Voor de bedrijventerrreinen zijn een beeldkwaliteitsvisie en beeldkwaliteitsplan 

opgesteld. 

De beeldkwaliteitsvisie gaat in op de ruimtelijke structuur van de bedrijvenlocaties als geheel en de 

benodigde ingrepen. In samenhang met deze ruimtelijke structuur worden de identiteiten en 

beeldkwaliteitsaspecten van de verschillende bedrijvenlocaties op hoofdlijnen in beeld gebracht. Deze 

identiteiten zijn nader uitgewerkt in beeldkwaliteitsplannen per bedrijvenlocatie. 

De functie van het beeldkwaliteitsplan is om te zorgen dat de ruimtelijke bedoelingen, die worden 

nagestreefd in de beeldkwaliteitsvisie, ook feitelijk in de welstandscriteria worden geregeld. Hierbij is ook 

nadrukkelijk rekening gehouden met de specifieke aspecten van zichtlocaties. Het beeldkwaliteitsplan 

speelt in op de locatiespecifieke eigenschappen. Dat betekent dat bedrijvenlocaties zijn ingedeeld in 

beeldkwaliteitszones. 

Het beeldkwaliteitsplan dient ook als basis voor de uitgifte van bedrijfskavels en heeft in die zin ook een 

privaatrechtelijke doorwerking.

Het beeldkwaliteitsplan bevat in hoofdzaak welstandscriteria, zoals aanvulling op de welstandsbeleidsnota. 

Deze criteria gaan in op aanzicht, opmaak, typologie van de bebouwing en inrichting van het perceel. 

Ruimtelijke criteria zoals een voorgeschreven voorgevellijn en bouwhoogten zijn in de regels en op de 

verbeelding vastgelegd.

3.3.4  Welstandsnota

De verwachting is dat de geharmoniseerde en geactualiseerde welstandsnota op 18 juni 2020 wordt 

vastgesteld. Voor de bedrijventerreinen is een welstandsluw welstandsregiem opgenomen. De nadruk ligt 

met name op beheer. Voor het plangebied geldt echter dat het onder 3.3.3 genoemde beeldkwaliteitsplan 

het toetsingskader is voor de welstandscommissie. 
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Hoofdstuk 4  Milieu en onderzoek

4.1  Milieuzonering

4.1.1  Inleiding

Bedrijven kunnen in categorieën worden ingedeeld met behulp van de VNG-publicatie Bedrijven en 

Milieuzonering (2009). Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen 

ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van 

verschillende typen bedrijven. Op basis van de milieukenmerken van de verschillende typen bedrijven en 

inrichtingen wordt een indicatie van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moeten 

worden aangehouden tussen de diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben 

uitdrukkelijk niet het karakter van een norm.

In het navolgende schema staan de categorieën en de daarbij behorende globale afstanden tot 

milieugevoelige objecten.

Milieucategorie Grootst genoemde aan te houden afstand

Categorie 1 10 m

Categorie 2 30 m

Categorie 3.1 50 m

Categorie 3.2 100 m

Categorie 4.1 200 m

Categorie 4.2 300 m

Categorie 5.1 500 m

Categorie 5.2 700 m

Categorie 5.3 1.000 m

Categorie 6 1.500 m

De afstanden hebben zoals staat vermeld betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; bij andere 

gebiedsfuncties kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn; afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de 

bron, bij de overdracht of bij de ontvanger, kunnen een kortere afstand eventueel mogelijk maken. Het 

plangebied kent een interne milieuzonering: in het zuidelijk deel zijn bedrijven tot en met milieucategorie 2 

toegestaan en in het noordelijke deel zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 toegestaan. De vestiging 

van risicovolle inrichtingen (Bevi-bedrijven) is in het plangebied uitgesloten.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek is ter vervanging van een wettelijke 

geluidszone een Nota Industrielawaai opgesteld (zie paragraaf 4.3 Geluid). In een akoestisch verdeelplan is 

per perceel een zekere geluidsruimte per m2 vastgelegd. De beschikbare geluidsruimte per perceel is gelijk 

aan een kental (de ruimte) die hoort bij een milieucategorie. De interne milieuzonering in voorliggend 

bestemmingsplan is in overeenstemming met het akoestisch verdeelplan voor de toekomstige situatie. 

4.1.2  Conclusie

De afstand tot de dichtstbijgelegen woning is meer dan 50 m. Het bestemmingsplan is wat betreft het 

aspect milieuzonering uitvoerbaar.
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4.2  Externe veiligheid

4.2.1  Inleiding

Externe veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege productie, gebruik, opslag en 

vervoer van gevaarlijke stoffen in inrichtingen en over weg, spoor, vaarwegen en buisleidingen. Gevaarlijke 

stoffen zijn bijvoorbeeld vuurwerk, lpg, chloor, ammoniak en munitie. De term 'externe' veiligheid wordt 

gehanteerd, omdat het overlijdensrisico van derden centraal staat. Het gaat om mensen die zelf niet 

deelnemen aan de activiteit die het overlijdensrisico met zich meebrengt.

In het kader van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen risicovolle inrichtingen, 

transportroutes en transportleidingen. Hiervoor zijn verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor 

inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor transportroutes geldt het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevi) en voor hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb).

De genoemde kaders verplichten gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen 

veiligheidsafstanden toe te passen en het externe veiligheidsrisico zo laag mogelijk te houden. 

Veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en in het groepsrisico. Het 

plaatsgebonden risico vormt het basisbeschermingsniveau voor individuele burgers, het groepsrisico is een 

maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp. Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen dient 

de gemeente het groepsrisico te verantwoorden.

Het groepsrisico is geen norm, maar hiervoor geldt een verantwoordingsplicht. Bij de verantwoording van 

het groepsrisico moet een vergelijking worden gemaakt met de oriëntatiewaarde. Dit is een richtwaarde 

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

onderbouwd afwijken.

4.2.2  Toetsing

De Omgevingsdienst Groningen heeft voor het bestemmingsplan een risico-inventarisatie uitgevoerd, zie 

Bijlage 1. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van risicovolle inrichtingen, risicovolle 

transportassen en risicovolle transportleidingen beoordeelt. De belangrijkste constateringen en te nemen 

maatregelen voor de verantwoording van het groepsrisico kunnen als volgt worden samengevat.

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

invloedsgebied reikt tot over het plangebied;

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

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

spoortraject tot het plangebied is circa 400 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;

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

Basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 0 meter. De afstand van het spoortraject tot het 

plangebied is circa 400 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;

De spoorlijn route 400 A, Veendam aansl. - Leer (D) kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het 

Basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 9 meter. De afstand van het spoortraject tot het 

plangebied is circa 400 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;

De rijksweg A7: Knp. Europaplein - afrit 44 (Veendam) kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het 

Basisnet een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 0 meter. De afstand van de rijksweg tot het 

plangebied is circa 300 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de rijksweg A7 reikt niet tot 

het plangebied en daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden 
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risico.

In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn route 250 F, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. En de 

spoorlijn route 400 A, Veendam aansl. - Leer (D) aangegeven dat hier een plasbrandaandachtsgebied 

aanwezig is. De afstand van het plangebied tot deze spoorlijnen is circa 400 meter. Dit is buiten de PAG 

van het spoor en vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn route 250 G, Veendam aansl. - Veendam opgenomen dat 

voor dit spoorgedeelte nabij het plangebied geen plasbrandaandachtsgebied geldt. Hierdoor is dit 

aspect niet relevant. 

In de regeling Basisnet is voor de rijksweg A7 opgenomen dat voor het weggedeelte nabij het 

plangebied geen plasbrandaandachtsgebied geldt. Hierdoor is dit aspect niet relevant.

De spoorlijn route 250 F, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl., spoorlijn route 250 G, Veendam aansl. - 

Veendam, spoorlijn route 400 A, Veendam aansl. - Leer (D) en de rijksweg A7: Knp. Europaplein - afrit 

44 (Veendam) zijn gelegen buiten het plangebied op een afstand van respectievelijk circa 400, 400, 400 

en 300 meter van het plangebied. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot het plangebied. De 

veiligheidszone 3 transport van genoemde spoorlijnen en de rijksweg vormt geen belemmering voor 

onderhavig plan;

De spoorlijn route 250 F, Waterhuizen aansl. - Veendam aansl., spoorlijn route 250 G, Veendam aansl. - 

Veendam en spoorlijn route 400 A, Veendam aansl. - Leer (D) hebben een invloedsgebied van 4000 

meter en deze ligt voor de betreffende spoorlijnen over het plangebied;

De rijksweg A7: Knp. Europaplein - afrit 44 (Veendam) heeft een invloedsgebied van 355 meter en deze 

ligt over het plangebied;

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

aansl., spoorlijn route 250 G, Veendam aansl. - Veendam, spoorlijn route 400 A, Veendam aansl. - Leer 

(D) en de rijksweg A7: Knp. Europaplein - afrit 44 (Veendam) en binnen het invloedsgebied van de 

risicovolle transportroutes. Gelet hierop geldt een beperkte verantwoording van het groepsrisico;

Voor de risicovolle transportleidingen NM-501030 en NM-501040 wordt geen PR 10-6 contour berekend 

nabij het plangebied.

Groepsrisico

Het berekende groepsrisico van risicovolle transportleidingen NM-501030 en NM-501040 in de huidige 

situatie is gelegen onder de oriënterende waarde;

Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico van risicovolle transportleidingen NM-501030 

en NM-501040, door invulling te geven aan het plangebied geen gevolgen heeft.

De Veiligheidsregio Groningen heeft in haar advies van 1 april 2021 de aspecten bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid beoordeeld.

Het plangebied is meerzijdig bereikbaar en daarmee voldoet het aan de handleiding Bereikbaarheid en 

bluswatervoorziening regio Groningen B&B' (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013). De 

bluswatervoorziening wordt als voldoende beschouwd. 

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

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

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

zelfredzaam wordt beschouwd. 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers bij een ramp ook op een andere wijze 

te alarmeren dan met de WAS-sirenes, bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, 

social media enz. 

Ongeacht de inzet van de gemeente en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo veilig mogelijk te 

maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe klein dan ook, blijft 

altijd aanwezig. Door 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.
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4.3  Geluid

4.3.1  Inleiding

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de zonering van industrielawaai. Uitgangspunt hierbij is 

het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers bevinden of kunnen vestigen 

enerzijds en woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen anderzijds. Met zonering wordt beoogd 

rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als bewoners/gebruikers van geluidsgevoelige bebouwing 

(zoals woningen). Bedrijven kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt 

uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de 

zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun geluidsruimte, voorkomen dat woningen en 

andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

4.3.2  Industrielawaai 

In de Nota Industrielawaai Bedrijventerreinen Zuidbroek (NAA, kenmerk 3924/NAA/jd/fw/6, april 2013) is 

het gemeentelijk beleid vastgelegd voor het geluid veroorzaakt door bedrijven op de bedrijventerreinen De 

Gouden Driehoek en Industrieweg. Ten behoeve van deze nota is onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelasting en verkeersaantrekkende werking van alle bedrijven en toekomstige bedrijven pp nog niet 

uitgegeven kavels (dus ook het onderhavige plangebied) samen. De nota is als Bijlage 2 van de regels 

toegevoegd. 

De nota heeft primair tot doel om een kader te scheppen dat richtinggevend is voor het onderdeel 

industrielawaai, dat met name aan de orde komt bij de uitgifte van kavels, de beoordeling van verzoeken 

om af te wijken van het bestemmingsplan, de beoordeling van vergunningsaanvragen en meldingen op 

grond van de WABO en de Wet milieubeheer en het stellen van geluidsvoorschriften op grond van deze wet. 

De gemeente stelt zich hierbij ten doel:

burgerwoningen binnen en buiten het bestemmingsplan, alsook bedrijfswoningen binnen het plan, te 

beschermen tegen overmatige geluidhinder afkomstig van de bedrijven op de bedrijventerreinen;

bedrijven voldoende ontwikkelingsperspectief te bieden gelet op deze woningen;

de in het bestemmingsplan omschreven gewenste ontwikkeling van de bedrijventerreinen te 

ondersteunen.

De Nota Industrielawaai is vastgesteld als een zogenaamde beleidsregel. De nota bindt dus wel de 

gemeente, maar heeft geen rechtsgevolgen voor burgers en bedrijven. Directe consequenties voor 

anderen ontstaan op het moment dat het beleid, zoals omschreven in de nota, in de praktijk wordt 

uitgevoerd, bijvoorbeeld bij besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

De Nota Industrielawaai bevat een akoestisch verdeelplan. In een akoestisch verdeelplan is per perceel een 

zekere geluidsruimte per m2 vastgelegd. De beschikbare geluidsruimte per perceel is gelijk aan een kental 

(de ruimte) die hoort bij een milieucategorie. De interne milieuzonering van onderhavig plangebied is in 

overeenstemming met het akoestisch verdeelplan voor de toekomstige situatie.

Binnen het plangebied zijn geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen toegestaan.

4.3.3  Weg- en railverkeerslawaai

Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid tot het realiseren van bedrijfswoningen. De aspecten 

wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai zijn hiermee niet relevant voor het bestemmingsplan, met 

uitzonder van het aspect indirecte hinder.

4.3.4  Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten 

die, hoewel ze plaatsvinden buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. 

Indirecte hinder zou kunnen ontstaan als gevolg van transportbewegingen van (vracht)auto's van en naar 

de inrichting via de openbare weg.
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De Circulaire indirecte hinder adviseert de transportbewegingen separaat van de directe hinder van de 

inrichting en separaat van het overige wegverkeer te beoordelen. De beoordeling vindt plaats op een 

manier die nagenoeg overeenkomt met die voor verkeerslawaai. Uitsluitend aan de geluidsbelasting wordt 

een maximum gesteld; het maximale geluidsniveau wordt niet beoordeeld. Voor de geluidsbelasting geldt 

een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A).

De vaststelling van de geluidsbelasting vindt in principe plaats overeenkomstig het “Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012” op grond van de artikelen 110d en 110e van de Wet geluidhinder. 

Daarbij wordt geen rekening gehouden met een aftrek op het rekenresultaat op grond van artikel 110g van 

de Wet geluidhinder. 

Het aspect  indirecte hinder is opgenomen in de Nota Industrielawaai.

4.3.5  conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar.

4.4  Bodem

4.4.1  Inleiding

Voor het aspect bodem is onder meer de Wet bodembeheer van belang. Bij nieuwe 

ontwikkelingen/nieuwbouw moet aangetoond worden dat de bodem van voldoende kwaliteit is voor de 

beoogde functies. De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers van 

de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door menselijk handelen (zorgplicht).

De gemeente Midden-Groningen heeft in 2019 de gemeentelijke bodemkwaliteit opnieuw vastgelegd in 

bodemkwaliteitskaarten. De gemeente is ingedeeld in zogenaamde homogene deelgebieden: gebieden 

waarbij op basis van historisch gebruik eenzelfde bodemkwaliteit wordt verwacht. Van deze gebieden is de 

bodemkwaliteit (mate van verontreiniging) bepaald.

4.4.2  Toetsing

Voor het plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 2. Het onderzoek is 

weliswaar gedateerd, echter gelet op het recente gebruik van het plangebied als grasland, zijn de 

onderzoeksresultaten naar mening van de gemeente nog steeds actueel.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de opgestelde hypothese (niet-verdachte locatie) juist is. vanuit 

milieuhygienisch oogpunt gezien zijn er geen beperkingen ten aanzien van het gebruik als bedrijventerein.

4.4.3  Conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar.

4.5  Archeologie

4.5.1  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 2022 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.
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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).

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

4.5.2  Toetsing

Het plangebied staat op de Archeologische en Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente 

Midden-Groningen als archeologische zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde onder de 

klei. In het bestemmingsplan buitengebied uit 2012 heeft het plangebied een dubbelbestemming waarde 

archeologie 2. Hierbinnen is archeologische onderzoek verplicht bij graafwerkzaamheden bij een oppervlak 

groter dan 200 m2 en dieper dan 40 centimeter onder het maaiveld.

Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan is een bureau- en inventariserend veldonderzoek 

uitgevoerd, zie Bijlage 3. uit dit onderzoek komt naar voren dat de kans op de aanwezigheid van 

archeologische waarden in het plangebied klein is. Er zijn in het verleden en tijdens het veldwerk geen 

archeologische vondsten in het plangebied gedaan. Er is daarom geen noodzaak om archeologisch 

vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren.

Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische 

grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct melding te worden gemaakt bij de gemeente 

Midden-Groningen conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11.

4.5.3  Conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect archeologie uitvoerbaar.

4.6  Cultuurhistorie en erfgoed

4.6.1  Inleiding

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen over de wijze 

waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Dit is geregeld 

in de Erfgoedwet. Ieder ruimtelijk plan moet een analyse van cultuurhistorische waarden van het 

plangebied bevatten. Hierbij moeten zowel archeologische waarden van het plangebied als de 

cultuurhistorische waarden van het gebouwd erfgoed in dit gebied worden onderzocht en in beeld worden 

gebracht.

Eind 2016 is een 'Plan van aanpak' vastgesteld. Op basis van dit plan is als eerste stap alle gebouwd 

erfgoed voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen geïnventariseerd. De inventarisatie heeft geleid tot 

het vaststellen van een lijst met circa 1200 karakteristieke objecten voor geheel Midden-Groningen. Deze 

objecten zijn in december 2018 juridisch geborgd in het facetbestemmingsplan 'Karakteristieke objecten'.

Samen met 82 gemeentelijke monumenten, 156 rijksmonumenten en 2 (rijks)beschermde dorpsgezichten 

zijn er in Midden-Groningen hiermee in totaal circa 1400 erfgoed objecten. Verder is eind 2017 de nieuwe 

Erfgoedcommissie Midden-Groningen opgericht. De Erfgoedcommissie adviseert het college over 
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bouwaanvragen met betrekking tot erfgoed en monumenten en daarnaast over allerhande erfgoedzaken. 

Begin 2018, heeft het college besloten om nieuwe gemeentelijke monumenten te gaan selecteren en aan te 

wijzen voor Midden-Groningen. Enerzijds vanwege beleidsharmonisatie. Anderzijds wordt ons gebouwd 

erfgoed ernstig bedreigd door de gevolgen van de gaswinning; alleen met een monumentstatus is er een 

optimale bescherming mogelijk. Er komen 120 nieuwe monumenten bij, dit zijn extra 'pareltjes' uit de 1200 

karakteristieke objecten welke een upgrade krijgen tot gemeentelijk monument.

Ook is besloten de gemeentelijke subsidieregeling zoals deze in de voormalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer gold te continueren. Ten slotte zal de komende jaren een onderzoek worden 

gestart naar mogelijkheden om waardevolle gebieden in de gemeente, zoals bijzondere bebouwingslinten 

en parken, te kunnen duiden en beschermen. Veel informatie is ook digitaal beschikbaar op de 

gemeentelijke website, zie: www.midden-groningen.nl/erfgoed.

4.6.2  Toetsing

In het plangebied zijn geen karakteristieke bouwwerken en/of cultuurhistorische waarden aanwezig.

4.6.3  Conclusie

Het plan is wat betreft het aspect cultuurhistorie en erfgoed uitvoerbaar.

4.7  Ecologie

4.7.1  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 als bescherming van (Europese) natuurgebieden (Natura 

2000).

4.7.2  Toetsing

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een beknopte natuurtoets uitgevoerd, zie Bijlage 4. Op basis van 

de uitgevoerde natuurtoets is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van de 

ontwikkeling een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Een ontheffing van de Wnb voor 

beschermde soorten is niet nodig. In verband met de soortbescherming van de Wnb is het wel nodig om bij 

de planning van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. 

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

gebied met bebouwing en wegen een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring 

worden uitgesloten. Over deze afstand kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van 

stikstofdepositie op Natura 2000- gebieden. Daarom is met het programma Aerius de depositie van stikstof 

in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 door dit bestemmingsplan, alsmede 

van het verkeer van en naar de locatie, berekend. Deze berekening is opgenomen als Bijlage 5. 

Uit deze berekening blijkt dat door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet 

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

van de stikstofdepositie dan ook niet nodig.

Gezien de afstand tot het NNN, natuur buiten het NNN, akkervogelleefgebieden en de aard van het plan, 

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

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

4.7.3  Conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.
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4.8  Luchtkwaliteit

4.8.1  Inleiding

De regels over luchtkwaliteit zijn geïmplementeerd in 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.

Projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, hoeven niet meer te 

worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een 

project sprake is van 'NIBM', zijn vastgelegd in de AMvB-NIBM. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruimtelijk 

project waarvan 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.

4.8.2  Toetsing

Invloed op de luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit 

vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide 

(NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Grenswaarden ten aanzien van de jaargemiddelde 

concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel NO2 als PM10 en 25 µg/m3 voor PM2,5. Voor NO2 geldt 

bovendien 200 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal achttien maal per 

kalenderjaar mag worden overschreden. Voor PM10 geldt bovendien 50 µg/m3 als 

vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per 

kalenderjaar mag worden overschreden.

Projecten met een invloed van 'niet in betekenende mate' (nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld 

van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 500 woningen;

projecten die leiden tot minder dan 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van 

maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10). Deze grens komt overeen met 1.401 auto's, dan wel 109 

vrachtwagens per weekdagetmaal (grenswaarde 2018).

PM10 en PM2,5 zijn overigens sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de emissie van 

PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook de grenswaarde van PM2,5 

niet wordt overschreden

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 ruimschoots voldoen aan de 

luchtkwaliteitsnormen.
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In het bestemmingsplan is met artikel 3.5.2 een regeling opgenomen, waarmee uitgaande van een 

fijnstofemissie van maximaal 380 kg/ha/j zich in principe geen situatie zal voordoen waarbij de PM10- en 

PM2,5-concentratie op gevoelige bestemmingen de grenswaarden zullen worden overschreden.

4.8.3  Conclusie

Het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk die relevant zijn in het kader van 

luchtkwaliteit. Door het vastleggen van een maximale fijnstofemissie wordt voorkomen dat de wettelijke 

grenswaarden worden overschreden. Verder voldoet de huidige luchtkwaliteit aan de normen.

4.9  Water

4.9.1  Inleiding

Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, moeten ruimtelijke plannen worden 

afgestemd met onder andere het waterschap. Hiervoor moet het proces van de digitale watertoets worden 

doorlopen. Het waterschap beoordeeld op basis van de watertoets wat de invloed van het plan op de 

waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Dit wateradvies wordt in het bestemmingsplan verwerkt in 

de waterparagraaf. In deze paragraaf worden de keuzes in het plan ten aanzien van de 

waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschreven. De volgende thema's kunnen in de 

waterparagraaf worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater & 

ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & 

ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het 

waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden.

4.9.2  Toetsing

Op 2 november 2020 is de digitale watertoets voor het plan doorlopen. Uit de watertoets blijkt dat de 

normale procedure dient te worden doorlopen. De uitgangspuntennotitie is als Bijlage 6 aan dit plan 

toegevoegd. 

Veiligheid

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende overstromingsrisico's 

voor mens en dier en het voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die met name zullen optreden 

bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of boezemkade (secundaire kering).

Het plangebied ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Om aan de normering van de 

beleidsdoelen te voldoen wordt de bouwlocatie ten opzichte van de omgeving opgehoogd.

Watersysteem

Het plangebied grenst aan de zuidkant aan een hoofdwatergang van het waterschap. Voor 

hoofdwatergangen geldt een beschermingszone van 5 m vanaf de insteek. Het waterschap dient te allen 

tijde de hoofdwatergang te kunnen bereiken voor het uitvoeren van onderhoud. In beschermingszone 

mogen geen obstakels worden geplaatst. In de planvorming is rekening gehouden met deze voorwaarden.

Zoals is vastgesteld in de Keur van het waterschap, geldt voor maatregelen binnen deze beschermingszone 

(en voor maatregelen in de hoofdwatergang zelf) een meldingsplicht (Algemene Regels) en is veelal een 

watervergunning vereist.

Wateroverlast

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar ook 

op de lange termijn, goed functioneren. Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename 

van het verhard oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet 
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waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat bij een planontwikkeling met extra verhard oppervlak 

maatregelen dienen te worden genomen om versnelde waterafvoer te compenseren.

In het kader van het vigerend bestemmingsplan is het extra verhard oppervlak van dit bestemmingsplan 

(circa 43.000 m2) reeds opgenomen. Zo zijn er op het huidige industrieterrein de Gouden Driehoek 

meerdere bergingssloten inclusief hemelwaterriool aangelegd. Compenserende maatregelen zijn derhalve 

niet noodzakelijk.

Wel dient er bij de invulling van het gebied rekening gehouden te worden met de algemene uitgangspunten 

zoals die nu gelden en die in Uitgangspuntennotitie waterschap staan opgenomen. 

Afvalwater & riolering

Met het onderhavig bestemmingsplan wordt aangesloten op het reeds aanwezige verbeterd gescheiden 

rioolstelsel van het bedrijventerrein. Het hemelwater wordt afgekoppeld en waar mogelijk geïnfiltreerd in 

de bodem of aangesloten op het hemelwaterriool. Hierbij worden geen werkzaamheden uitgevoerd of 

materialen gebruikt waardoor het hemelwater verontreinigd kan raken.

Oppervlaktewaterpeilen & drooglegging

Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld 

en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) 

(plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De voor het plan noodzakelijke 

ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire wegen is de 

ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv. 

In het ontwerp en bij de inrichting van het plangebied wordt rekening gehouden met de geringe 

ontwateringsdiepte.

Slecht doorlatende lagen 

Onder het plangebied zijn slecht doorlatende bodemlaag aanwezig (zie onderstaande figuur). De diepte en 

dikte waarop deze lagen onder het maaiveld aanwezig zijn en beginnen kunnen verschillend zijn. Dit 

beperkt de mogelijkheden voor het toepassen van infiltratiemaatregelen. 
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ondiep slecht doorlatende bodemlagen

4.9.3  Conclusie

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te blijven 

betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. 

4.10  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.10.1  Inleiding

Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking.

Zoals in hoofdstuk 3 ook al omschreven is bestaat de ladder uit de volgende aspecten:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

In het navolgende worden de hierboven genoemde aspecten beschreven en afgewogen.

4.10.2  Toetsing

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

De realisatie van circa 5 ha bedrijventerrein  wordt beschouwd als een 'stedelijke ontwikkeling' zoals 

bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande is onderhavig 

bestemmingsplan aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.
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2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is 

van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit 

meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime 

aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.

Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan wordt met onderhavig bestemmingsplan meer bebouwing 

mogelijk gemaakt. Er is aldus sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Echter dient te worden opgemerkt dat circa 7 ha aan bestemming bedrijventerrein elders in de gemeente is 

of  wordt ingetrokken. Netto is derhalve sprake van een vermindering van het ruimtebeslag.

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden 

gemotiveerd. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de 

ontwikkeling. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de 

ruimtebehoefte moet worden afgewogen.

Voor bedrijventerreinen is het ruimtelijke verzorgingsgebied veelal groter dan de gemeente, omdat 

bedrijven vaak een grotere actieradius hebben dan sec binnen de gemeentegrens.

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

Het bestemmingsplan voorziet in lichtere bedrijvigheid. Op de overige in de gemeente Midden-Groningen 

uitgeefbare bedrijventerreinen zijn terreinen voor deze categorieën niet beschikbaar. Voor de variatie in 

het aanbod van verschillende categorieën bedrijventerrein in de gemeente Midden-Groningen is het 

ontwikkelen van het plangebied noodzakelijk.

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' 

vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'. Het 

plangebied wordt aan de noord- en westzijde omringd door bedrijvigheid.

4.10.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de Ladder van duurzame verstedelijking. Het plan 

voorziet in een behoefte. Deze behoefte wordt opgevangen aan de rand van het bestaand stedelijk gebied.

Derhalve voorziet de ontwikkeling in een zorgvuldige benutting van de ruimte.

4.11  M.e.r.-beoordeling

4.11.1  Inleiding

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is wettelijk 

geregeld voor welke projecten en besluiten een vorm van m.e.r.-verplichting geldt. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in drie situaties. Ten eerste zijn activiteiten benoemd waarvoor het maken van een 

milieueffectrapportage verplicht is en waarvoor altijd een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen 

(m.e.r.-plicht). In bijlage C van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welk type activiteiten een m.e.r.-plicht 

geldt.

Ten tweede zijn activiteiten benoemd waarvoor het bevoegd gezag nader moet beoordelen of een 

m.e.r.-procedure wel of niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage D van het Besluit m.e.r. is 

aangegeven voor welk type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Hierbij 

zijn per type activiteiten drempelwaarden opgenomen.

Ten derde moet voor ontwikkelingen die onder de drempelwaarden blijven zoals genoemd in bijlage D van 
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het Besluit m.e.r, wel beoordeeld worden of de geplande activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu hebben (vormvrije m.e.r.-beoordeling). Voor deze motivering/toets wordt een 

aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling geschreven. Uit de aanmeldingsnotitie kunnen twee 

conclusies volgen: belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of belangrijke nadelige 

milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in 

het andere geval moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure worden 

gevolgd. Op basis van de aanmeldingsnotitie neemt het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit.

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

een m.e.r. verplichting.

4.11.2  Toetsing

Een uitgebreide beschrijving van het plangebied is opgenomen in paragraaf 2.2 Nieuwe situatie. Het 

bestemmingsplan valt in categorie D11.3 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. Deze 

categorie bevat: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein.

Binnen deze categorie geldt de volgende drempelwaarde:

een oppervlakte van 75 hectare of meer.

Het plangebied blijft ruim onder de drempelwaarden. Voor het plan geldt dan ook geen 

m.e.r.-beoordelingsplicht. Er wordt dan ook volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

In de vormvrije m.e.r.- beoordeling zijn de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu 

beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie hoofdthema's:

1. De kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico's van ongevallen).

2. De plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu).

3. De kenmerken van het potentieel effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 

waarschijnlijkheid van effect).

1. Kenmerken van het project

Conform bijlage III van de EU-richtlijn dienen de volgende aspecten in overweging te worden genomen:

Criteria Beschrijving van de mogelijke effecten Doorlopen van een 

m.e.r.-procedure 

noodzakelijk?

Kenmerken van het project

Omvang van het project zie hoofdstuk 2 nee

Cumulatie met andere 

projecten

In de omgeving van het projectgebied zijn 

geen grootschalige ontwikkelingen bekend 

die kunnen leiden tot een stapeling 

(cumulatie) van milieueffecten.

nee
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Gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten 

behoeve van realisatie en onderhoud van de 

gebouwde omgeving zal plaatsvinden op een 

conventionele manier en geeft geen 

aanleiding aanzienlijke gevolgen voor het 

milieu te veronderstellen, zodanig dat 

daarvoor een MER dient te worden 

uitgevoerd. 

Bedrijfsgebouwen en installaties worden 

immers gerealiseerd met steenachtige 

materialen, staal en hout; grondstoffen die 

niet bijzonder schaars zijn. 

Voor wat betreft energie stimuleert de 

gemeente het gebruik van duurzame 

energie(systemen). 

nee

Productie van afvalstoffen Afvalstoffen komen vrij en/of ontstaan als 

gevolg van de bedrijfsvoering . De bedrijven 

moeten voldoen aan de vigerende milieuwet- 

en regelgeving en best beschikbare 

technieken.

nee

Verontreiniging en hinder Verontreiniging en hinder kunnen vrijkomen 

en/of ontstaan als gevolg van de 

bedrijfsvoering van bedrijven. Zowel 

bestaande als nieuwe bedrijven moeten 

voldoen aan de vigerende milieuwet- en 

regelgeving en best beschikbare 

technieken. 

Door nieuwe bedrijven kunnen de emissies 

van bijvoorbeeld geluid en (fijn)stof als gevolg 

van extra bedrijvigheid en verkeer toenemen. 

Het bestemmingsplan kent een interne 

milieuzonering gebaseerd op de handreiking 

'Bedrijven en milieuzonering' zijn door de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Hierbij zijn bedrijven en activiteiten uit 

lichtere milieu-categorieën op kortere 

afstand tot woningen toegestaan dan 

bedrijven en activiteiten uit zwaardere 

categorieën. Binnen de gehanteerde 

richtafstanden kunnen verstoringen 

optreden, daarbuiten zijn de effecten beperkt 

en kan hinder en gevaar voor de omgeving 

worden voorkomen. 

Voor het projectgebied geldt een 

geluidsverdeelplan. Hiermee wordt de 

omgeving beschermd. 

Geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn 

niet toegestaan o.

nee

Risico van ongevallen In het project zijn nieuwe risicovolle bedrijven 

(besluit externe veiligheid) niet toegestaan. 

Wat betreft de bestaande risicobronnen geldt 

dat het eventuele restrisico aanvaardbaar is.

nee
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2. Plaats van het project

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 

grondgebruik

zie hoofdstuk 2 nee

Relatieve rijkdom aan en 

de kwaliteit en het 

regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied

Het projectgebied heeft door het huidige 

gebruik geen hoge ecologische waarde. 

Gebieden met hogere natuurwaarden, zoals 

de Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer 

en het Drentsche Aa-gebied, liggen op 

behoorlijke afstand van het projectgebied en 

wor-den daardoor niet negatief beïnvloed. Er 

bestaat namelijk geen directe ecologische 

relatie tussen het projectgebied, de aard van 

het plan en de soorten waarvoor 

voornoemde gebieden als beschermd 

natuurgebied zijn aangewezen.

nee

Het opnamevermogen van 

het natuurlijke milieu

Er is een inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan 

of aanvullend onderzoek in het kader van de 

Wet natuurbescherming (Wnb)  of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

noodzakelijk is. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat natuurwaarden in en rond het 

projectgebied niet negatief worden 

beïnvloed.

nee

3. Kenmerken van het potentiële effect

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
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Het bereik van het effect Het bestemmingsplan kent een interne 

milieuzonering. Hierbij zijn bedrijven en 

activiteiten uit lichtere milieu-categorieën op 

kortere afstand tot woningen toegestaan dan 

bedrijven en activiteiten uit zwaardere 

categorieën. Maximaal zijn in het 

projectgebied activiteiten voorzien met een 

effectbereik tot 50m. 

Werkzaamheden in de aanleg- en 

gebruiksfase kunnen echter depositie van 

stikstof op Natura 2000-gebieden als gevolg 

hebben. 

Voor deze ontwikkeling is een berekening 

met  het programma AERIUS uitgevoerd. Uit 

deze berekening kwam naar voren dat door 

de stikstofdepositie geen negatief effect 

optreedt op beschermde Natura 

2000-gebieden. 

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 

is. De effecten zijn uitsluitend omkeerbaar 

door het gebruik te beëindigen.

nee

Het project is in zekere zin onomkeerbaar, maar in vergelijking met de drempelwaarde van een relatief 

zeer geringe omvang.  Wanneer er geen 'belangrijke 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.

4.11.3  Conclusie

Omdat de activiteiten ruim onder de drempelwaarden zoals opgenomen in categorie D11.3 van bijlage D 

van het Besluit milieueffectrapportage blijft, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. De activiteiten 

hebben geen belangrijke nadelige milieueffecten. Het is niet noodzakelijk de m.e.r.-procedure te doorlopen.

4.12  Verkeer en parkeren
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in de vorige hoofdstukken, hebben in de regels van dit 

bestemmingsplan hun juridische vertaling gekregen in de vorm van bestemmingen. Deze paragraaf 

bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de 

regeling voor de opzet en de inhoud van een ruimtelijk plan. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is deze 

regeling verder uitgewerkt. Het bestemmingsplan bestaat uit:

een verbeelding van het plangebied, zowel analoog (bestaande uit een kaartblad, schaal 1:1.000 met 

bijbehorende legenda en verklaring) als digitaal, waarin alle bestemmingen van de gronden worden 

aangewezen;

de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per bestemming het doel wordt of 

de doeleinden worden genoemd.

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro is het verplicht om een bestemmingsplan te vergezellen met een 

toelichting. Deze toelichting geeft aan welke gedachte aan het plan ten grondslag ligt, wat de uitkomsten 

van verrichtte onderzoeken zijn, wat het resultaat is van de overleggen en tot slot doet het verslag van de 

georganiseerde inspraak bij het plan. Hiermee voldoet het bestemmingsplan aan alle vereisten die zijn 

opgenomen in de Wro en het Bro. Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op 

vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst 

op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen volgens de Wro en het Bro moeten worden 

gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 

bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens 

deze standaarden.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elektronische weg vastgelegd en 

ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een analoge versie van het bestemmingsplan. Als de digitale en 

analoge versie tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale versie leidend. Hieronder worden de 

aanwezige planregels puntsgewijs besproken.

5.1  Bestemmingsregels

In het navolgende wordt de algemeen gehanteerde opbouw van de regels toegelicht. Deze ziet er als volgt 

uit:

Inleidende regels;

Bestemmingsregels;

Algemene regels;

Overgangs- en slotregels.

De tekst hieronder bespreekt deze hoofdstukken puntsgewijs.

5.1.1  Inleidende regels

Dit onderdeel bestaat uit de begrippen (Begrippen) en de wijze van meten (Wijze van meten). Deze 

artikelen geven aan wat in de regels onder bepaalde begrippen moet worden verstaan en hoe moet worden 

gemeten bij de toepassing van de bouwregels of sommige gebruiksregels van het plan. Dit is alleen het 

geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, in overeenstemming met normaal 

spraakgebruik, vatbaar zijn. De gemeente heeft bindende afspraken over planregels opgesteld. Deze zijn 

aangepast in overeenstemming de eisen van de SVBP2012. Alle begrippen worden in alfabetische volgorde 

opgenomen, met uitzondering van de eerste begrippen 'plan' en 'bestemmingsplan'.

Voor de begrippen is aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan dat elders op het bedrijventerrein geldt: 

'Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek'. Voor de wijze van meten geldt dat ook deze overeenkomt 

met dat bestemmingsplan.

5.1.2  Bestemmingsregels

'Bedrijf - Bedrijventerrein'

De belangrijkste bestemming van het bestemmingsplan betreft de bestemming 'Bedrijf - Bedrijventerrein'. 
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Gronden met deze bestemmingen zijn voor verschillende typen bedrijven bestemd. Door middel van 

aanduidingen wordt een nadere specificering aangebracht gemaakt in het type bedrijf dat mogelijk is. Ten 

eerste geldt dat alle gronden (dus ongeacht aanduidingen) geschikt zijn voor bedrijven die zijn gericht op 

vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken, vervaardiging van textiel, kleding en leer, vervaardiging 

van artikelen van hout, riet en kurk, vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren, 

vervaardiging van chemische producten, vervaardiging van producten van rubber en kunststof, 

vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten, vervaardiging van metalen, 

vervaardiging en reparatie van producten van metaal, vervaardiging van machines en apparaten, 

vervaardiging van transportmiddelen, productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water, 

bouwnijverheid, recycling en milieudienstverlening.

Gronden die op de verbeelding zijn aangegeven met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - logistiek', zijn 

daarnaast ook nog bestemd voor bedrijven die zijn gericht op transport en distributie, over- en opslag van 

goederen, alsmede groothandel, vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken, uitgeverijen en 

drukkerijen, vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten, vervaardiging van 

chemische producten, vervaardiging van producten van rubber en kunststof, vervaardiging van metalen, 

vervaardiging en reparatie van producten van metaal, vervaardiging van machines en apparaten, 

bouwnijverheid, speur en ontwikkelingswerk.

Voor deze beide bedrijfsfuncties geldt dat daarnaast ook een onderscheid wordt gemaakt in 

milieucategorieën. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' zijn bedrijven toegestaan 

die in Bijlage 1 (Staat van bedrijven) als zodanig zijn ingedeeld. Voor gronden met de aanduiding 'bedrijf tot 

en met categorie 3.1' zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 toegestaan.

Ten aanzien van de bouwmogelijkheden geldt dat deze vergelijkbaar zijn aan de overige bedrijfspercelen 

op het bedrijventerrein. Die percelen, die onderdeel zijn van het 'Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

Zuidbroek' kennen dezelfde bouwregels. In tegenstelling tot het 'Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

Zuidbroek' zijn echter in dit onderhavige bestemmingsplan geen bedrijfswoningen zijn toegelaten.

Tot slot geldt voor de gebruiksregels dat deze gelijkluidend zijn aan het 'Bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen Zuidbroek'.

'Groen'

PM

5.1.3  Algemene regels

De algemene regels bestaan uit een zestal regels:

1. Anti-dubbeltelregel;

2. Algemene gebruiksregels;

3. Algemene afwijkingsregels;

4. Algemene wijzigingsregels;

5. Overige regels.

De Anti-dubbeltelregel is op basis van artikel 3.2.4 van het Bro. Het betreffende besluit schrijft voor dat de 

tekst van artikel 3.2.4 van het Bro één op één in een bestemmingsplan wordt overgenomen. De Algemene 

gebruiksregels, Algemene afwijkingsregels, Algemene wijzigingsregels en de Overige regels zijn ontleend 

aan het 'Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek'. Voor deze algemene regels geldt hetzelfde als 

voor de bestemmingsregels: onderdelen van de regels die niet van toepassing zijn in het plangebied zijn uit 

de artikelen verwijderd.

5.1.4  Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Voor de redactie van het 

overgangsrecht geldt het Bro. Dit besluit schrijft dwingend voor hoe het overgangsrecht moet luiden. 

Bebouwing die niet voldoet aan de regels van is onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe 

uitbreiding van de bebouwing met tien procent wordt mogelijk gemaakt.

Het gebruik van gronden en bebouwing dat in strijd is met dit nieuwe bestemmingsplan op het tijdstip van 

inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien 
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de afwijking van het plan wordt vergroot. Indien het strijdige gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.

Tot slot bevat hoofdstuk 3 de slotregel waarin is aangegeven hoe het bestemmingsplan kan worden 

aangehaald.
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Kosten voor ontwikkeling van het plangebied komen ten laste van de initiatiefnemer. Hiermee is een 

exploitatie-overeenkomst inclusief planschadeverhaalovereenkomst gesloten. Een exploitatieplan is dan 

ook niet noodzakelijk. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek heeft vanaf 18 februari 2021 

zes weken ter inzage gelegen. In de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen geeft weer welke 

zienswijzen zijn ingediend, hoe deze door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid. 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook voorgelegd aan de (relevante) wettelijke overlegpartners. Van twee 

overlegpartners (ptrovincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen) zijn reacties ontvangen. De reacties 

samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van beantwoording zienswijzen.
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