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figuur 1 plangebied Sintmaheerdt
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1. Algemeen

1.1 Aanleiding
De aanleiding voor dit bestemmingsplan is tweeledig: enerzijds het mogelijk 
maken van de nieuw te bouwen (zorg)woningen op het terrein van De Zijlen, die 
de bestaande woningen op de locatie Sintmaheerdt zullen vervangen. Anderzijds 
de grote hoeveelheid verouderde bestemmings- en wijzigingsplannen die voor 
het plangebied gelden. Deze plannen zijn ouder dan 10 jaar en dienen daarom 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening te worden herzien. Alle plannen die 
op dit moment voor de wijk Sintmaheerdt gelden zijn samengevoegd tot één 
samenhangend bestemmingsplan Sintmaheerdt. Dit bestemmingsplan is, op de 
locatie van de zorginstelling Sintmaheerdt na, overwegend een conserverend 
plan.

1.2 Plangebied
Het bestemmingsplangebied van Sintmaheerdt wordt begrensd door het 
Industriepark Oldebert, de Oldebertweg, de Auwemalaan, de Sunckemalaan, het 
industriepark Diepswal en de Tolbertervaart. De ligging ten opzichte van Leek en 
de omgeving is te zien in figuur 1.

1.� Vigerende plannen
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’ (vaststelling gemeenteraad 24-05-1976, 

goedkeuring GS op 30-08-1977);
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt 1e fase’ (vaststelling gemeenteraad 21-12-

1976, goedkeuring GS op 20-02-1978);
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt fase II’ (vaststelling gemeenteraad 22-02-

1982, goedkeuring GS 26-04-1983);
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt fase IV’ (vaststelling gemeenteraad 28-01-

1980, goedkeuring GS op 20-01-1982);
	 ‘uitwerkingsplan Sintmaheerdt fase IV woonbebouwing uit te werken WO-2’ 

(vaststelling 06-12-1981, goedkeuring GS 16-03-1982);
	 ‘uitwerkingsplan Sintmaheerdt fase IV (Pastoor Hopperweg) (vaststelling 20-

08-1985, goedkeuring GS 03-12-1985);
	 ‘uitwerkingsplan Tolbertervaart (vaststelling 21-07-1987, goedkeuring GS op 

03-11-1987);
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt Noord’ (vaststelling gemeenteraad 27-11-

1987, goedkeuring GS op 13-03-1990);
	 bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt fase III‘ (vaststelling gemeenteraad 31-01-

1994, goedkeuring GS op 11-04-1994).
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figuur 2 hoofdstructuur Sintmaheerdt
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2. beStAAnDe SituAtie

2.1 inleiding
In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie van het plangebied toegelicht. Het 
overgrote deel van het plangebied wordt conserverend bestemd. In de uiterste 
zuidoostelijke punt wordt de bouw van 5 woon-werk percelen mogelijk gemaakt 
en op het terrein van De Zijlen wordt de situatie ingrijpend gewijzigd. De herstruc-
turering van het terrein van De Zijlen en de woon-werk percelen worden in 
hoofdstuk 4 beschreven. 

2.2 Verkeer
De wijk Sintmaheerdt is gebouwd in de periode eind jaren zeventig tot eind 
jaren negentig. De structuur van de wijk is gebaseerd op een hoofdontslui-
tingsas (zie figuur 2). De hoofdentree aan oostelijke zijde wordt gevormd door 
de Pastoor Hopperlaan. In noordelijke richting wordt deze voortgezet door 
Het Spant, De Eekholt en De Boskamp. In zuidelijke en westelijke richting 
vervult de Veenderij deze functie. Vanaf deze hoofdontsluitingsas worden de 
verschillende woonbuurten ontsloten door middel van rondlopende woonstraatjes, 
waardoor er kleine woonbuurten ontstaan die gescheiden worden door groen- 
en waterpartijen. De woonbuurtjes zijn op zichzelf gericht en vormen rustige 
woonenclaves in een groen dooraderde wijk. 

2.� groenstructuur
Vanwege het conserverend karakter van het bestemmingsplan blijft de 
groenstructuur in hoofdzaak behouden. Echter het terrein van Stichting de Zijlen 
zal ingrijpend veranderen; de gevolgen voor de groen- en waterstructuur worden 
in paragraaf 4.2 uitvoerig beschreven. 
De bestaande groenstructuur van de wijk Sintmaheerdt wordt in belangrijke 
mate gevormd door de noord-zuid lopende houtsingels, langs de Tolbertervaart, 
de Bolster-Turfring en de Auwemalaan. Daarnaast is de Leuringslaan één van 
de belangrijke groene aders. Deze laan is een cultuurhistorische houtsingel die 
vanaf de Hoofdstraat van het dorp Tolbert tot aan de Diepswal langs het Leekster 
Hoofddiep de westelijke wijken van Leek doorsnijdt. Voor een groot deel heeft 
de Leuringslaan binnen de wijk Sintmaheerdt de functie van een belangrijke 
langzaam verkeerroute.
Loodrecht op deze houtsingelstructuur is het plangebied doorweven met 
grote groengebieden die oost- westverbindingen vormen. Deze verbindingen 
zijn zodanig ingericht dat ze ook fungeren als belangrijke ecologische 
verbindingszones. Al deze groengebieden zijn opgenomen in de bestemming 
“groenvoorzieningen”. De houtsingels zijn als aanduiding “te handhaven 
beplanting” opgenomen en worden op die manier gewaarborgd voor de 
toekomst.

2.� Water
Loodrecht op de Leuringslaan vormen enkele waterpartijen belangrijke 
doorsnijdingen en verbindingen binnen de wijk. Tussen het bedrijventerrein 
Oldebert en de wijk Sintmaheerdt is in de jaren negentig een waterpartij verbreed 
om de wateroverlast van de wijk deels op te lossen. Ten noorden van de school 
De Beelen scheidt een waterpartij de twee noordelijkste woonbuurten van de wijk.
Centraal in het plangebied vormen de plassen ten noorden van de Klink en de 
dobbes ten westen van de Leuringslaan een bijzonder waterrijk gebied. Ten 
noorden en ten zuiden van de pastoor Hopperlaan liggen nog enkele grotere 
waterpartijen die de zuidoostelijke woonbuurten van elkaar scheiden. Ditzelfde 
geldt voor de waterpartijen in het midden van de Turfring. Zo heeft elke woonbuurt 
zijn eigen groenbuffer met water.
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figuur 3 afwatering Sintmaheerdt

Het adviesbureau Witteveen en Bos heeft in maart een definitief hydrologisch 
advies uitgebracht over de waterhuishouding op het plangebied van het huidige 
terrein van De Zijlen. uit hun analyse blijkt het volgende:
Ten westen van het plangebied ligt de Tolbertervaart. De Tolbertervaart heeft een 
zomer- en een winterpeil van circa NAP +2,70 meter en NAP +2,50 meter. Aan de 
zuidkant van het gebied zijn het zomer- en winterpeil NAP +0,70 en NAP +0,50 
meter. Het water uit Sintmaheerdt stroomt via dit gebied naar het Leekstermeer 
(boezempeil NAP -0,93 meter). Het waterpeil van greppels, vijvers en dobbes van 
Sintmaheerdt zijn lager dan die van de Tolbertervaart. Voor de gebieden in en rond 
Tolbert worden verder peilen gehanteerd die variëren tussen NAP +0,93 meter 
tot NAP +2,2 meter. Om wateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap in 
bebouwd gebied een drooglegging van 1,3 meter, gemeten vanaf de as van de 
weg, te hanteren.
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Op 15 december is een veldbezoek afgelegd. uit dit veldbezoek en veldbezoek 
van de gemeente is het volgende gebleken:
	 Het gebied watert af in zuidoostelijke richting naar de vijver aan de Pastoor 

Hopperlaan. Deze vijver staat, door middel van duikers met een diameter van 
0,5 meter, in verbinding met de watergangen langs de Gorn, ’t Emmerik en 
de Auwemalaan;

	 Binnen het terrein van De Zijlen is de afwatering eerst noordelijk, richting 
de vijvers van het Feithspark. Daar vandaan stroomt het water oostelijk en 
vervolgens in zuidelijke richting langs de Leuringslaan;

	 De zuidoostelijke dobbe heeft een overloop naar de sloot langs de 
Leuringslaan;

	 De dobbe in het zuidwesten wordt met een houten wand gescheiden van de 
Tolbertervaart die een hoger waterpeil heeft;

	 De drooglegging in het gebied is 1 tot 1,5 meter;
	 Op sommige plaatsen mondt drainage uit op sloten. Hier stroomde een 

geringe hoeveelheid water uit;
	 De greppels en watergangen waren in het algemeen redelijk tot goed 

onderhouden (geen sterke begroeiing die de afwatering kan belemmeren). 
Wel is het water soms moeilijk bereikbaar voor onderhoud (met name aan de 
zuidzijde).

Op figuur 3 is de afwatering weergegeven. Deze afwatering is afgeleid uit 
stromingsrichtingen, maar is ook logisch gezien de hoogteverschillen in het 
terrein (hoogste punt in het midden, zie figuur 3). Door de hoogteverschillen in het 
gebied en de verschillende waterpeilen die worden gehanteerd, kan lokaal sprake 
zijn van infiltratie. Op de lagere delen is in ieder geval sprake van kwel.

2.5 Cultuurhistorie
Het landschap zoals dat in Leek en omgeving voorkomt, is van oorsprong 
voornamelijk een streekdorpenlandschap met houtsingels die zorgen voor een 
afwisseling van open en besloten gebied. Veel houtsingels zijn bewaard gebleven, 
zoals de houtsingel langs de Leuringslaan. De oude boerderij “Sintmaheerdt”, 
waar de wijk naar vernoemd is, is ook bewaard gebleven. Voor het overige deel 
is er sprake van een nieuwe woonwijk. De cultuurhistorische elementen op het 
terrein van Stichting de Zijlen, zoals de dobbes, worden beschreven in hoofdstuk 
4.

2.� Functies in en om het plangebied
In het plangebied staan voornamelijk grondgebonden woningen. Op enkele 
plaatsen zijn gestapelde woonvormen gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het 
Tolberterheem, waar seniorenwoningen in zijn ondergebracht en de Oude Hof, 
waar bovenbenedenwoningen zijn gebouwd. 
In het plangebied staan twee basisscholen: De Beelen en De Regenboog. Aan de 
westzijde van het plangebied is het terrein van De Zijlen, waar in groepswoningen 
ca. 240 mensen met een verstandelijke beperking leven. Op het terrein zijn ook 
ondersteunende voorzieningen gebouwd als een zwembad, een eetgelegenheid, 
een winkeltje, kantoren en dagbestedingsruimten. Dit terrein zal volledig worden 
geherstructureerd (zie hoofdstuk 4).
In het noordoosten van het plangebied is een benzinestation en een autodealer 
met showroom gevestigd.
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Ten noordwesten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Oldebert waar 
bedrijven in de categorieën 1 t/m 3, en een enkele categorie 4 zijn gehuisvest. Dit 
bedrijventerrein is voorzien van een geluidzone (zie hoofdstuk 5).
Ten zuiden van het plangebied ligt bedrijventerrein Diepswal en het sportcentrum 
Leek. Tussen de woningen aan de Kruisven en het bedrijventerrein Diepswal 
is een groene zone met volkstuinen van ruim 60 meter, die het woongebied 
afschermt van het bedrijventerrein.

2.� Ondergrondse infrastructuur
In het plangebied zijn geen transportleidingen van enige betekenis, waarvoor een 
beschermingszone zou zijn vereist. 
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�. beleiD

�.1 nationaal beleid

nota Ruimte
De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben ingestemd met de Nota 
(op respectievelijk 17 mei 2005 en 17 januari 2006). met de bekendmaking op 
27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in 
werking getreden.

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een 
veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet kiest in de 
Nota Ruimte voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het 
accent verschuift daarmee van het stellen van beperkingen naar het stimuleren 
van ontwikkelingen. met andere woorden: het kabinet legt meer de nadruk op 
’ontwikkelingsplanologie’ en minder op ’toelatingsplanologie’. Het kabinet schept 
ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto ‘decentraal wat kan, centraal 
wat moet’ en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen 
naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt 
gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle betrokken partijen kunnen participeren. 
Het Rijk richt zijn aandacht met name op de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versterking van de dynamiek in de nationale 
stedelijke netwerken en om waarborging van de kwaliteit van de Ecologische 
Hoofdstructuur en de nationale landschappen.

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de nationale 
stedelijke netwerken, economische kerngebieden, hoofdverbindingsassen en 
overig gebied. Leek valt onder het overige gebied. Het rijk gaat uit van een 
zogenaamde bundelingstrategie. Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte 
gereserveerd voor stedelijke functies en bij de vraag aangesloten. Er wordt 
optimaal gebruikt gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied 
aanwezig is en er wordt ruimte geboden aan gemeenten om te kunnen bouwen 
voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het 
groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd gebied verder ontwikkeld 
en aangesloten op het watersysteem.

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe 
bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd wordt gelokaliseerd, 
dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande 
bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. Daarbij wordt 
aangesloten bij de ruimtelijke structuren. Provincies geven het bundelinggebied 
zo vorm dat het de vraag naar ruimte van alle aan de verstedelijking verbonden 
functies in al zijn diversiteit accommodeert en de rijksdoelstelling krachtige 
steden en vitaal landelijk gebied ondersteunt. De invulling van het provinciale 
bundelingbeleid sluit aan bij de integrale ontwikkelingsdoelstellingen van het 
betreffende gebied en de daarin liggende steden en dorpen. 

Het provinciale, respectievelijk regionale beleid voor bundeling van verstedelijking 
en economische activiteiten voorziet verder o.a. in:
	 verdeling van de ruimte voor wonen en werken over gemeenten, waarbij 

uitgangspunt is dat in heel Nederland ruimte wordt geboden aan de 
natuurlijke bevolkingsaanwas en lokaal georiënteerde bedrijvigheid;
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	 tijdige en voldoende beschikbaarheid van een bij de vraag aansluitend 
aanbod van ruimte voor wonen, bedrijven en voorzieningen, en van ruimte 
voor alle overige aan de verstedelijking verbonden functies;

	 optimale benutting van bestaand bebouwd gebied;
	 goede afstemming met het verkeer- en vervoersysteem;
	 ontwikkeling van een locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen;
	 behoud en verbetering van de balans tussen groen en verstedelijking;
	 optimale aansluiting op het watersysteem (zowel grond- als oppervlaktewater) 

waarbij nadelige effecten op de waterhuishouding voorkomen worden.

nota Wonen, mensen, wensen, wonen: Wonen in de 21e eeuw
De in 2000 verschenen nota ‘mensen, wensen, wonen; wonen in de 21e eeuw’ 
gaat over het woonbeleid voor de periode tot 2010, met een doorkijk naar 2030. 
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft volgens de nota invloed 
op de woonvoorkeuren van de Nederlandse burgers in de nabije toekomst. 
Te noemen zijn: individualisering (‘woonwensen op maat’), informatisering 
(thuiswerken), emancipatie (twee inkomens leidt tot grotere vraag naar kwaliteit 
en luxe), vergrijzing (grotere behoefte aan (zorg)voorzieningen, veiligheid en 
rust) en multiculturaliteit (een andere culturele afkomst vertaalt zich in andere 
woonkeuzes).

Het eigen woningbezit is de afgelopen decennia in Nederland gestaag gegroeid. 
uit allerlei onderzoek blijkt dat veel mensen graag een eigen woning willen. 
Nationaal streeft men er naar dat in 2010 ca. 65% van de woningvoorraad uit 
koopwoningen bestaat (tegen ca. 50% 2000). Dit heeft consequenties voor 
nieuwbouwprogramma’s, maar ook voor herstructureringsopgaven. maatregelen 
kunnen zijn sloop (huur) - nieuwbouw (koop) maar ook verkoop van huurwoningen 
aan de bewoners.

Woonconsumenten stellen met de toegenomen welvaart steeds hogere eisen. Er 
is sprake van een toenemende diversiteit aan leefstijlen en een toenemende vraag 
naar grotere woningen door steeds meer kleine huishoudens. Ook is er, als gevolg 
van de toenemende vergrijzing, meer vraag naar seniorenwoningen. Omdat een 
deel van de senioren tot de meer koopkrachtige groepen in de samenleving 
behoort, is er ook een toenemende vraag naar duurdere seniorenwoningen in 
huur- en koopappartementen. Tevens is er een toenemend tekort aan betaalbare 
woningen voor starters.

Daarnaast is er een groeiende woon-zorgvraag, zowel vanwege de vergrijzing, 
als door het extramuraliseringsbeleid in de (gezondheids)zorg. Dit beleid is 
erop gericht mensen niet zozeer in een zorginstelling, maar zo lang mogelijk 
zelfstandig, in hun eigen woonomgeving, te laten wonen. Naast ouderen gaat 
het daarbij onder andere om verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. De sterk 
institutionele aanbodgerichte oriëntatie in dit domein moet naar de vraagkant van 
de individuele burger worden omgebogen. Want dat mensen zorgbehoevend zijn, 
wil niet zeggen dat men geen eigen keuzes meer kan maken. Voor verstandelijk 
gehandicapten in gezamenlijke woon-zorgeenheden is ook de koppeling van 
wonen met voorzieningen voor sociaal werk, vrijetijdsbesteding en sociale 
activering (bijvoorbeeld het kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijk) van 
groot belang.
Eén van de vijf kernthema’s van de nota is daarom ‘Wonen en zorg op maat 
bevorderen’.
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Habitat- en Vogelrichtlijngebieden
Via het Europees beleid zijn in Nederland diverse gebieden aangeduid als 
speciale beschermingszone onder de Habitat- of de Vogelrichtlijn. Het plangebied 
ligt niet in of nabij één van deze speciale beschermingszones. Bescherming van 
de natuurwaarden in het plangebied vindt daardoor met name plaats via het 
nationaal natuurbeleid.
Via het Nederlands beleid zijn ook gebieden aangewezen die specifiek 
bescherming kennen. Op basis van de Natuurbeschermingswet zijn bepaalde 
terreinen en wateren aangewezen als beschermd natuurmonument. Ook zijn er 
landelijke en provinciale EHS-gebieden aangewezen. De locatie Sintmaheerdt 
maakt geen deel uit van de ecologische hoofdstructuur of specifiek beschermde 
natuurgebieden (provincie Groningen, 1997). De bescherming van de 
natuurwaarden in het gebied vindt daardoor plaats via het soortenbeleid.

Flora- en faunawet
Soortbescherming van veel inheemse dieren- en plantensoorten is in Nederland 
gebiedsdekkend geregeld via de Flora- en faunawet.
Ook de richtlijnen van de Europese unie verlenen aan veel soorten een bescher-
mingsstatus. Naast de nationale en Europese bescherming zijn bepaalde soorten 
officieel aangemerkt als bedreigd of kwetsbaar, en vermeld op de Rode Lijst. 
De Rode lijstsoorten die niet op de lijst van beschermde soorten van de Flora- 
en faunawet voorkomen zijn niet beschermd via deze wet, maar kunnen wel 
bescherming genieten vanuit één van de nationale of Europese lijsten, conventies 
of richtlijnen.
Om aan de zorgplicht te voldoen dienen allereerst de planten en dieren in en rond 
het plangebied, die zijn beschermd volgens de vigerende wetgeving, te worden 
gelokaliseerd. Daarna dient het effect van woningbouw en bedrijfsgebouwen 
in het plangebied op deze planten en dieren te worden bepaald. Als negatieve 
effecten op beschermde soorten planten en dieren worden verwacht, dient te 
worden aangegeven of deze effecten via mitigatie voorkomen of beperkt kunnen 
worden. Als overtreding van de verboden uit de Flora- en faunawet niet valt te 
voorkomen, dient ontheffing te worden aangevraagd (zie verder in paragraaf 5.5).
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figuur 4 Perspectief 2030  
(bron: Provinciaal Omgevingsplan 2000)

figuur 5 functies  
(bron: Provinciaal Omgevingsplan 2000)
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�.2 Provinciaal- en regionaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan
Het streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en mobiliteitsplan van 
de provincie Groningen zijn samengevoegd in het ‘Provinciaal Omgevingsplan 
2’ (POP2). Het POP2 is 5 juli 2006 vastgesteld door Provinciale Staten. De 
hoofddoelstelling van dit plan was en blijft gericht op duurzame ontwikkeling 
en luidt: “Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar 
Groningen, met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke 
leefomgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden 
behouden om zich te ontplooien”.
De locatie Sintmaheerdt is op de functiekaart 2010 van het POP2 aangeduid als 
gebied voor bestaand ‘stedelijk gebruik’.De hoofddoelstelling van het ‘stedelijk 
gebruik’ is: behoud, herstel en ontwikkeling van de gewenste kwaliteit van 
woongebieden en andere stedelijke functies.

De kwantiteit van de woningbouwopgave is uitgewerkt in de nota ‘Bouwen en 
Wonen 2005-2008’ van de provincie Groningen (zie  hieronder). De kwaliteit van 
het bebouwd gebied is, vanuit de provincie Groningen, geregeld in het POP2. De 
kwaliteit kan vergroot worden door versterking van de structuur van bebouwing 
en landschap, door efficiënt ruimtegebruik en door op gelijkwaardige basis 
rekening te houden met aspecten als water, infrastructuur, natuurwaarden, bodem 
en cultuurhistorie. Bij nieuwbouw gaat de provincie Groningen nadrukkelijker 
aandacht besteden aan de inpassing in het landschap en de stijl waarin wordt 
gebouwd. Daarbij gaat het vooral om inrichtingscriteria als ontstaanswijze, 
identiteit en openheid van het landschap. 

Afstemming op het terrein van wonen, welzijn en zorg wordt in toenemende 
mate speerpunt van provinciaal beleid. Er zal geïnvesteerd worden in geschikte 
huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten 
die zelfstandig willen wonen. Daarbij zullen meer verschillende vormen van 
dienstverlening en thuiszorg aangeboden moeten worden, die toegesneden zijn 
op de individuele behoefte (zorg op maat).

Regiovisie groningen-Assen 20�0
met de Regiovisie Groningen-Assen 2030 wordt beoogd de concurrentiekracht 
van deze regio ten opzichte van andere regio’s te versterken. De inzet is gericht 
op een sterke positie van de steden Groningen en Assen, met erkenning en 
versterking van de identiteit van de omliggende gemeenten en opwaardering van 
het landschap in een evenwichtige regionale context.
De Regiovisie is in 2004 geactualiseerd. Om de economische positie verder te 
versterken zijn drie thema’s gekozen die richtinggevend zijn voor de ruimtelijke 
ontwikkeling in de komende jaren:
	 specialisatie en complementariteit
De bestaande economische functies worden versterkt. De stad Groningen is de 
plek voor topvoorzieningen. Assen biedt als hoofdstad van Drenthe aanvullende 
stedelijke woon- en werkmilieus. De overige gemeenten complementeren het 
aanbod met groene woonmilieus. 
	 concentratie rond de T-structuur
Wonen en werken concentreert zich rond de verticale as Groningen – Assen 
en de horizontale as gevormd door Leek/ Roden, Groningen en Hoogezand- 
Sappemeer. Hoogezand- Sappemeer, Leek en Roden vervullen als meer stedelijke 
kernen een schragende functie in de verstedelijkingsopgave van de regio. Bij de 
ruimtelijke inrichting wordt er voor gekozen om deze T-structuur te versterken. Zo 
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wordt de verstedelijking geconcentreerd en blijft het landelijk gebied behouden. 
Drager van de verstedelijking is een regionaal vervoerssysteem dat zorgt voor een 
goede bereikbaarheid. Binnen de regio bieden Leek en Roden ruimte voor groene 
woonmilieus en regionale bedrijventerreinen waarvoor de ruimte in Groningen te 
schaars wordt geacht. Om de positie als schragende kern te kunnen invullen en 
om de noodzakelijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en in stand houden 
van een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk richting Groningen krijgen de 
kernen een regionale woningbouwopgave, waarbij de samenhang tussen Leek en 
Roden van belang is. 

In het kader van het Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden is de 
ontwerpopgave voor Leek/Roden bijgesteld naar 5800 woningen tot 2030.
	 variatie in landschappen
Het landelijk gebied is de ‘contramal’ van de verstedelijking. De regio kent 
gevarieerde landschappen waarin de waarden van natuur, landschap en water 
centraal staan.

nota bouwen en Wonen 2005-200�
De provincie Groningen heeft in de nota Bouwen en Wonen 2005-2008 
(vastgesteld 12 juli 2005) als doelstelling: het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardig woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het inkomen, 
voldoende keuzemogelijkheden biedt. Geconstateerd wordt dat de uitvoering 
van de bestaande woonplannen voor 2002-2006 aanzienlijke vertraging is 
opgelopen. Gemeenten krijgen daarom twee jaar extra de tijd, dus tot en met 
2008, om hun woonplannen te realiseren. Naast deze opgave wordt ook de 
ruimte geboden om de bouwcapaciteit te ontwikkelen voor de periode 2009 t/m 
2014 om de bouwproductie op de langere termijn niet teveel te belemmeren. 
Binnen het Regiovisie gebied, waar Leek toe behoort, is een forse stijging van het 
woningtekort opgetreden. In totaal wordt in deze regio een totaal van ca. 8.000 
woningen aan bouwcapaciteit goedgekeurd.
uit tabel 4 van deze nota blijkt dat de gemeente Leek in de periode 2002-2008 in 
totaal 647 woningen mag bouwen. Hiervan zijn er in de periode 2002-2006 al 232 
gerealiseerd. Resteren 415 (= 647-232) nog te bouwen woningen in de periode 
2007-2008. Daarbovenop is aan de gemeente Leek een uitbreidingsruimte 
toegekend van 605 in de periode 2009-2014.
Dit betekent dat de gemeente Leek de ruimte heeft om in totaal (415+605=)
1020 woningen te bouwen vanaf 2007. Een substantieel deel van het aan Leek 
toebedeelde woningbouwcontingent zal worden gerealiseerd in de nieuwbouwwijk 
Oostindie.
Nieuwbouw voor niet-zelfstandig wonende gehandicapten wordt buiten de 
contingentering gehouden. De provincie is bereid nieuwbouw voor huishoudens 
die nu in instellingen wonen buiten de contingentering te houden, op voorwaarde 
dat deze nieuwbouw bestaande niet-zelfstandige woonruimtes vervangt.

Regiovisie Zorg
De provincie hanteert een integrale benadering van wonen, zorg en welzijn. Het 
huidige beleid is vastgelegd in de regiovisie Zorg in samenhang 2003-2007 
(vastgesteld november 2003) en het Beleidsplan welzijn 2005-2008 (vastgesteld 
december 2004). 
De regiovisie verbindt het beleid voor ouderen, geestelijke gezondheidszorg en 
gehandicapten. De centrale uitgangspunten van de regiovisie zijn:
	 ouderen en mensen met een handicap moeten maximale kansen krijgen om 

deel te nemen aan de samenleving;
	 ouderen en mensen met een handicap moeten in staat worden gesteld om 

– met gepaste ondersteuning – zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
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Dit vraagt om afstemming tussen wonen, zorg en welzijn;
	 de gemeenten vervullen een sleutelrol om op lokaal niveau afstemming 

tussen wonen, zorg en welzijn ter hand te nemen;
	 de provincie zal initiatief tonen en stimulansen bieden om een integraal 

aanbod van wonen, zorg en dienstverlening mogelijk te maken.

Pilot Wonen met Zorg (regio groningen-Assen, inventarisatierapportage 
gemeente leek, december 200�)
In Nederland is een aantal ontwikkelingen gaande dat van grote invloed is op 
de vraag naar wonen, welzijn en zorg. Vergrijzing, vermaatschappelijking van 
de zorg (extramuralisering, participatie, zelfstandigheid bij beperkingen) en 
de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn de belangrijkste. Wonen, 
welzijn en zorg zijn niet langer los van elkaar te zien, maar vragen om een 
samenhangende aanpak. De regio Groningen-Assen heeft zich ten doel gesteld 
een gemeenschappelijke koers te kiezen in het vormen van een samenhangend 
stelsel van voorzieningen van wonen, welzijn en zorg. Voor de gemeente Leek 
betekent dat het volgende:

Wonen
De nadruk van zelfstandig wonen met zorg ligt binnen de gemeente in de 
kern Leek. Tolbert ligt fysiek tegen Leek aan en is ook grotendeels op Leek 
georiënteerd. Toekomstige vraag naar wonen met zorg wordt overigens 
zowel in Tolbert als Leek ingevuld. Op termijn worden ook in Tolbert meer 
nultredenwoningen gerealiseerd; deze plannen zijn echter nog niet uitgewerkt. 
Nultredenwoningen zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met lichte
functiebeperkingen (bijvoorbeeld met een rollator). Deze woningen
voldoen bijvoorbeeld aan de Seniorenscore of de belangrijkste eisen
van het Woonkeurlabel en hebben de basisfuncties (woonkamer,
keuken, douche, wc en minimaal 1 slaapkamer) gelijkvloers.
Stichting De Zijlen bouwt op haar locatie Sintmaheerdt capaciteit af tot circa de 
helft van de huidige capaciteit van ruim 230 plaatsen. Het gaat hier om plaatsen 
voor mensen met een verstandelijke beperking. De extramuralisering van deze 
groepen uit zich voor circa tweederde deel in de gemeente zelf (extra opgave van 
circa 70 plaatsen / woningen) en voor de rest in andere gemeenten.

Welzijn en zorg
Welzijn wordt aangeboden in Leek en via een steunpunt in Zevenhuizen.
De vraag naar thuiszorg is duidelijk toegenomen. Doordat de extramuralisering 
minder sterk is en er, mede daardoor, ook minder bouwplannen zijn, zijn er voor 
andere voorzieningen zoals steunpunten slechts beperkte kansen om mee te 
liften. Belangrijk aandachtspunt is het versterken van de zorginfrastructuur in de 
wijken. Bijvoorbeeld Vredewold of De Zijlen moet dan gaan dienen als uitvalsbasis 
voor zorg. Het project Nieuw Sintmaheerdt op de locatie van De Zijlen kan hier 
een belangrijke rol in gaan vervullen.

Convenant Wonen, Welzijn en Zorg, regio Groningen-Assen 2007-2010
Naar aanleiding van de Pilot Wonen met Zorg is er een convenant gesloten 
tussen de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Regiovisie en de 
gemeenten marum en Grootegast, de Regio Groningen-Assen 2030 en de 
woningcorporaties/stichtingen: Nijestee, Wierden en Borgen, Volksbelang, Actium, 
Woonborg, Talma, In, Woonstade, De Huismeesters, SWA, Wold en Waard, 
Slochteren, Woonconcept, Huisvesting Vredewold en Patrimonium. De partijen 
onderschrijven hiermee de rapportage van de pilot en het daaruit voorvloeiende 
uitvoeringsprogramma en brengen zij tot uitdrukking dat zij zich willen inspannen 
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om het uitvoeringsprogramma van activiteiten en pilots daadwerkelijk tot stand 
te brengen. Het uitvoeringsprogramma kent drie clusters. Het eerste cluster 
is Wonen, het tweede Welzijn en het derde Zorg. Onder het cluster Wonen 
zal de gemeente Leek zich onder andere inzetten om uitvoering te geven aan 
het gemeentelijke bouwprogramma van woonvormen voor de zorgdoelgroep, 
prestatie-afspraken maken met woningcorporaties over een verdere vernieuwing 
van het woningaanbod voor de zorgdoelgroep en de lokale monitoring verzorgen. 
Onder het cluster Welzijn staat de gemeente Leek als trekker genoemd bij Pilot 
nr 2: Westerkwartier, waar de activiteiten zich richten op een verruiming van het 
aanbod van welzijnsdiensten.

bestuursovereenkomst
De provincie Groningen en de gemeente Leek hebben medio december 2007 
een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de 
omvang en het tempo van te realiseren woningbouwplannen in de periode 2007 
tot en met 2014. Het doel van deze overeenkomst is om binnen de afspraken 
over de aantallen woningen de flexibiliteit van het bouwen te vergroten, zodat 
adequaat ingespeeld kan worden op veranderingen op de woningmarkt. Deze 
overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van plancapaciteit in relatie tot 
woningbouwcontingenten van de gemeente Leek in de periodes 2002-2008 en 
2009-2014. met de overeenkomst wordt het mogelijk gemaakt om:
	 goedkeuring van de provincie te krijgen voor het bestemmingsplan Oostindie 

(de bouw van ca. 1100 woningen);
	 aanvullend voor een aantal andere woningbouwprojecten goedkeuring te 

krijgen.
Randvoorwaarde hiervoor is dat met de realisatie van de woningbouw het aantal 
toegekende contingenten voor beide periodes niet wordt overschreden. De 
hoeveelheid woningen in goedgekeurde plannen die het aantal contingenten 
overschrijdt wordt, in mindering gebracht op de omvang en het tempo van 
de bouw in Oostindie in beide periodes. Voor de artikelen behorende bij deze 
bestuursovereenkomst verwijzen we naar de tekst van de bestuursovereenkomst.
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�.� gemeentelijk beleid

uitgangspunten Duurzaam Veilig gemeente leek
Op basis van het startprogramma Duurzaam Veilig heeft de gemeente Leek in 
1999 een wegencategorisering vastgesteld waarbij onderscheid is gemaakt in 
wegen met een verkeersfunctie en wegen met een verblijfsfunctie. In 2003 is 
de categorisering met enige correctie wederom vastgesteld. uitgangspunt van 
Duurzaam Veilig is dat de functie van de weg in overeenstemming wordt gebracht 
met de uitstraling van de weg. Wanneer een automobilist op een weg met een 
verkeersfunctie rijdt, moet betrokkene het gevoel hebben dat hier vlot kan worden 
doorgereden. Dit houdt bijvoorbeeld in; voorrangsweg, zo weinig mogelijk 
obstakels, fietsers op een vrijliggend fietspad etc. De automobilist is in verblijfs-
gebieden (binnen de kom 30 km/uur en buiten de kom 60 km/uur) te gast en zal 
zich als zodanig moeten gedragen.

Verkeersstructuurplan leek, juli 2005
In het ‘Verkeersstructuurplan Leek, Roeiend met de riemen die wij hebben 
naar een zo goed mogelijk functionerende hoofdstructuur’ wordt gesteld dat 
de hoofdwegenstructuur van Leek op een aantal locaties problemen kent met 
betrekking tot verkeersdoorstroming, -veiligheid, -lawaai en oversteekbaarheid. 
Voor de komende jaren houdt de gemeente rekening met een autonome groei 
van het autoverkeer van circa 1% per jaar. De  1100 extra woningen van de wijk 
Oostindie zullen daar nog aan toegevoegd worden, net als de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein Leeksterveld. Hoewel de openbaar vervoerontwikkelingen een 
beperkend effect kunnen hebben, zal het verkeer per saldo zeker blijven groeien.

Startnota herziene Verkeersvisie leek-tolbert 200�-2020
In november 2005 is de Verkeersvisie Leek 2006-2020 door het college 
vastgesteld en voor advies aangeboden aan de raadscommissie Ruimte. In de 
openbare vergadering van 21 november 2005 is besloten in een later stadium een 
herziene Verkeersvisie te ontwikkelen, waarin met de inbreng van de vergadering 
rekening zou worden gehouden.
Een haalbaar uitvoeringsprogramma met doeltreffende verkeerstechnische 
maatregelen op de bestaande infrastructuur binnen de bebouwde kom van Leek 
en Tolbert, zodanig dat het verkeer op een veilige wijze kan worden afgewikkeld, 
maakt onderdeel uit van deze herziene Verkeersvisie.
De volgende randvoorwaarden worden gesteld aan het uitwerken van een 
herziene Verkeersvisie:
	 focussen op verkeersveiligheidsmaatregelen op de bestaande infrastructuur;
	 beschouwd worden de Auwemalaan, de Oldebertweg en de Lindensteinlaan;
	 bij het treffen van maatregelen niet alleen kruisingen betrekken maar ook de 

wegvakken daartussen;
	 de verkeersveiligheid weegt bij de keuze van maatregelen zwaarder dan de 

doorstroming van het autoverkeer;
	 de eerder voorgenomen technische maatregelen op de kruisingen en de 

oversteek heroverwegen; dit geldt ook voor het fietspad aan de Zuidzijde van 
de Oldebertweg.



OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap20

gemeente Leek

bijgebouwenbeleid
Gelet op ontwikkelingen als onder andere de toegenomen mobiliteit en vrije 
tijdsbesteding van bewoners en de als gevolg van de vergrijzing toenemende 
behoefte om meer ruimte te creëren in de woning op de begane grond heeft 
de gemeente Leek een nieuwe bijgebouwenregeling ontworpen. Deze dient als 
leidraad voor nieuwe bestemmingsplannen en vrijstellingen in de bebouwde kom.
De nieuwe regel maakt geen onderscheid meer tussen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen. Hierdoor is de flexibiliteit toegenomen en wordt de toepasbaarheid 
vereenvoudigd. Zo is onder andere het maximum oppervlak aan bijgebouwen en 
aan- en uitbouwen verhoogd van 50 m2 naar 70m2.
De nieuwe regeling is, voor zover het bestaande beleid uit de vigerende 
bestemmingsplannen dit toelaat, verwerkt in de planregels van dit 
bestemmingsplan.

nota detailhandel vanuit woningen 
De Nota detailhandel vanuit woningen is op 6 april 2006 in het college behandeld 
en op 10 mei 2004 in de raadscommissie.
Het beleid van de gemeente Leek is als volgt: pure detailhandel is niet toegestaan 
binnen een woonbestemming. Onder “pure detailhandel” wordt verstaan: het 
bedrijven van uitsluitend detailhandel (verkoop is structureel van aard, dus geen 
incidentele verkoop en niet gekoppeld aan andere activiteiten).
Enige vorm van detailhandel aan huis is wel acceptabel. Het moet daarbij gaan 
om detailhandel welke is gerelateerd aan en met wonen verenigbare functie. Als 
sprake is van de verkoop van branche-eigen producten (verkoop van producten 
aan klanten die ook van de dienst gebruik maken) dan wordt dat beschouwd als 
een stukje dienstverlening en wordt het geacht tot de activiteit te horen. Deze 
vorm van detailhandel dient overigens wel ondergeschikt te zijn aan een met 
wonen verenigbare functie. Om dit te waarborgen mag voor dergelijke gevallen 
geen aparte ruimte worden ingericht voor de verkoop en mogen er geen duidelijke 
uiterlijke kenmerken zijn aan of bij de woning (reclame).
In alle andere gevallen wordt detailhandel aan huis niet toegestaan. Dat geldt dus 
ook voor bijvoorbeeld de verkoop aan huis van producten die vaak als uitvloeisel 
van een hobby thuis worden gemaakt.
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�.� De Zijlen

langetermijnhuisvestingsplan
Het Langetermijnhuisvestingsplan beschrijft alle huisvestingsplannen van De Zijlen 
over de hele provincie. De plannen hebben een duidelijke relatie met elkaar. Het 
zogenoemde deconcentratieplan voor Sintmaheerdt betekent dat er nieuwbouw 
komt voor de helft van het huidige aantal bewoners. De andere helft van de 
plaatsen wil De Zijlen spreiden over de provincie. Dit betekent dat mensen ook 
meer te kiezen hebben. Een aantal inwoners van Sintmaheerdt is niet uit deze 
regio afkomstig. De Zijlen wil de mensen de keuze bieden uit meerdere locaties. 
De deconcentratie en de plannen voor Sintmaheerdt sluiten goed op elkaar aan.

Woonwensenonderzoek
De concentratie en de indeling van het aantal woningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking op het terrein van De Zijlen voldoet niet meer aan de 
huidige eisen. In het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg” stelt de 
overheid tegenwoordig andere voorwaarden aan de regionale spreiding van deze 
woonvoorzieningen. Om te onderzoeken hoe de cliënten van De Zijlen zelf willen 
wonen is er een woonwensenonderzoek gehouden onder de cliënten en hun 
verwanten.
Kort samengevat waren de resultaten, voor zover relevant voor dit 
bestemmingsplan, als volgt:
	 als meest gewenste woontype werd gekozen voor het type huis (een 

grondgebonden woning);
	 ruim 70% van de respondenten kozen voor wonen in de regio Westerkwartier;
	 81% koos voor het groepswonen als meest gewenste woonvorm, 13% voor 

wonen met zijn tweeën en 6% voor zelfstandig wonen;
	 cliënten vinden het belangrijk om te wonen in de buurt van hun werk of 

dagactiviteit, familie en vrienden;
	 er wordt veel waarde gehecht aan ruimte rondom het huis zodat ze veilig 

kunnen lopen of fietsen, de woonomgeving zal in alle gevallen bescherming 
moeten bieden aan de cliënten.
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figuur 6 Stedenbouwkundig plan met voorbeeldverkaveling Nieuw Sintmaheerdt
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�. OntWikkelingSPlAnnen

�.1 inleiding
In dit hoofdstuk worden de nieuwe ontwikkelingen in de wijk toegelicht. De 
voornaamste betreft het herstructureringsplan voor het terrein van De Zijlen. 
Daarnaast is een ontwikkeling voorzien aan de Leuringslaan in de vorm van woon-
werkpercelen.

�.2 Herstructurering instelling Sintmaheerdt

inleiding
De Zijlen wil van het huidige instellingsterrein Sintmaheerdt een ideale 
woonomgeving maken waar zowel cliënten met een verstandelijke beperking 
als niet-cliënten kunnen genieten van een verzorgd, veilig en prettig woon- en 
leefklimaat. Het moet een woonomgeving worden die voldoet aan de nieuwe 
normen en moderne eisen van privacy, duurzaamheid en de vermaatschap-
pelijking van de zorg. Zo bekeken wordt ‘Nieuw-Sintmaheerdt’ niet een nieuw 
instellingsterrein, maar een geïntegreerde woonbuurt in de wijk Sintmaheerdt met 
een bijzonder programma en een grote mate van toegankelijkheid voor iedereen. 

Twee belangrijke doelstellingen van het plan zijn:
meer privacy
Hoewel de huisvesting van de huidige 240 cliënten er vanaf de buitenkant 
vriendelijk en verzorgd uitziet blijkt dat de indeling van de bebouwing een 
verouderde en niet meer toereikende opzet heeft. De huizen zijn nu allemaal 
opgezet als groepswoningen met een gezamenlijke woonkamer, keuken, 
eetkamer en sanitair. De privéruimte van de cliënten is beperkt tot een kleine 
slaapkamer. Dit voldoet niet meer aan de moderne eisen van privacy en ruimte. 
De Zijlen is dan ook tot de conclusie gekomen dat de huidige huisvesting niet 
meer voldoet. Ook het voor de huisvesting verantwoordelijk College van Bouw 
heeft de bestaande bebouwing negatief beoordeeld. Omdat verbouwing van de 
huisvesting niet leidt tot het gewenste resultaat is sloop onvermijdelijk.

Deconcentratie, spreiding en woningdifferentiatie/keuzevrijheid
Naast het bouwtechnische aspect is ook geconcludeerd dat de huidige 
huisvesting niet meer voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan 
deconcentratie en regionale spreiding van woonvoorzieningen van mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er is dan ook een deconcentra-
tietraject opgestart, waarbij ook in de gehele provincie Groningen meer plekken 
komen waar intramurale cliënten gehuisvest kunnen worden. Zo wordt de 
keuzevrijheid van de woonplaats van de cliënten en hun verwanten vergroot.
Naast de keuze in woonplaats dient per locatie de keuzevrijheid in de  huisvesting 
vergroot te worden. De huidige huisvesting is eenvormig, dat wil zeggen, alle 
huisvesting gaat uit van groepswonen en alle woningen lijken op elkaar en bieden 
een zelfde mate van beschutting. Volgens de woonvisie van De Zijlen zullen alle 
woningen veel meer dan tot nu toe werkelijk onderdeel van een buurt, dorp en 
samenleving zijn. Zoals de samenleving een veelvoud van samenlevingsvormen 
kent, zo zullen ook de cliëntenwoningen op het terrein een veelvoud aan 
woonvormen kennen waarin sommige woonvormen meer beschutting bieden dan 
andere.
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figuur 7 functies Nieuw Sintmaheerdt in voorbeeldverkaveling

voorzieningen

zorgwoningen

overige woningen
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Stedenbouwkundige hoofdstructuur van het terrein van De Zijlen

Wonen
Woningen voor cliënten en voor niet-cliënten
In de nieuwe wijk is een grote mate van differentiatie in woningtypologieën, 
woonvormen en woonplekken gecreëerd waarbij zowel niet-cliënten als cliënten 
van De Zijlen veel keuzevrijheid hebben. Om een samenhangende wijk te creëren 
waar cliënten als niet-cliënten samenwonen in een ruime groen opgezette wijk 
zullen voor niet-cliënten 102 woningen worden gerealiseerd. Dit betekent dat 
er met een gemiddelde woningbezetting van 2,2 ongeveer 220 niet-cliënten in 
de nieuwe wijk komen wonen. Daarnaast zullen er ca. 120 cliënten op Nieuw-
Sintmaheerdt blijven wonen.

Situering zorgwoningen
De huisvesting voor de cliënten is verdeeld over 10 appartementen in het voorzie-
ningencentrum en 108 eenheden in grondgebonden woningen. Deze woningen 
worden zoveel mogelijk vormgegeven als “normale” grondgebonden woningen. 
Elke woning biedt plaats aan 6 tot 12 cliënten.
Iedere zorgwoning is direct of indirect verbonden met het autovrije padenstelsel 
door het centraal in dit gebied liggende park. De plek is afhankelijk van de 
mate van beschermd/beschut wonen. Hierdoor ontstaat er niet alleen een 
differentiatie in woningtype maar ook in meer of minder beschut wonen. In het 
stedenbouwkundig plan zijn drie van de negen woongroepen met voor- en/of 
achterdeur direct aan het autovrije padenstelsel gelegen. De andere groepen 
moeten één maal een (doodlopende) weg oversteken ter plaatse van een goed 
gemarkeerde en veilige oversteekplaats. De woongroep in de noordoosthoek, ten 
zuiden van het groengebied, is in eerste instantie gereserveerd voor de cliënten 
die zo min mogelijk blootgesteld dienen te worden aan prikkels van buitenaf. Zij 
zullen waarschijnlijk ook weinig tot niet onbegeleid naar buiten gaan.

Voorzieningencentrum
De voorzieningen die bij de zorgwoningen horen zijn in het plan geprojecteerd 
als boulevardachtig centrum. Het programma voor dit centrum wordt in een 
later stadium gespecificeerd en uitgewerkt. Het zijn allen zorggerelateerde 
voorzieningen als bijvoorbeeld: fysiotherapie, bijzondere educatie, dagbeste-
dingsruimten, mensa, ontmoetingsruimte en ondersteunende diensten als 
bijvoorbeeld kantoren en werkplaatsen.
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calamiteiten verkeer

straat

fietspad toegankelijk voor 
calamiteiten verkeer

afsluitbare doorgang

figuur 8 Routes calamitietenverkeer Nieuw Sintmaheerdt
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Verkeer en parkeren
Auto
Vanuit de omliggende ontsluitingsstructuur is aansluiting gezocht voor het 
bereiken van de woningen in “Nieuw-Sintmaheerdt”. Omdat één van de 
doelstellingen van De Zijlen is om de cliënten zoveel mogelijk als “gewone” 
bewoners in een woonwijk te laten wonen zal de nieuwe wijk zo goed mogelijk 
aan moeten sluiten bij de rest van Sintmaheerdt en goed toegankelijk moeten zijn 
voor bewoners, bezoekers en medewerkers. In plaats van één centrale entree is 
daarom gekozen voor meerdere ingangen, zoals het in de rest van Sintmaheerdt 
ook het geval is. Om sluipverkeer tegen te gaan zijn er echter geen doorgaande 
wegen in de nieuwe buurt. Alleen voor noodgevallen kunnen ambulances, 
brandweer, politie en wellicht vuilniswagens wel op meerdere manieren de wijk in 
en uit.
Fiets
Naast het handhaven van de bestaande Leuringslaan en Tolbertervaart wordt 
centraal door het gebied een derde fietsverbinding toegevoegd, die net als de 
Leuringslaan gekoppeld is aan een houtsingel.
Autovrij padenstelsel
Centraal door het park en langs het voorzieningencentrum ligt een uitgebreid 
padenstelsel dat verbonden is met paden in de omliggende wijk en de 
verschillende woonbuurten met elkaar verbindt. De paden worden van de straten 
gescheiden door een haag. Dit bevordert aan de ene kant de veiligheid, doordat 
je niet zomaar de weg op kan stappen, en aan de andere kant de herkenbaarheid 
van de (veilige) route. Waar het padenstelsel de weg ontmoet wordt, door middel 
van het wegontwerp/straatprofiel, voorrang afgedwongen voor de voetganger/
fietser/rolstoeler/rollator etc.
Parkeren
Voor de zorgwoningen is de parkeernorm: 0,6 per woning.
Voor alle woningen is een norm van toepassing van 1,5 pp per woning, 
uitgangspunt bij vrijstaande, halfvrijstaande en patiowoningen is 1 pp op eigen 
terrein.
Voor bezoekers en toekomstige bewoners van het centrumgebied worden 
parkeerplaatsen aan de oostzijde aan het Spant mogelijk gemaakt. Dit 
centrumgebied is een uit te werken bestemming. Bij de uitwerking zal de parkeer-
behoefte worden bepaald en zullen de parkeerplaatsen op de plankaart worden 
bestemd.

groen en water 
De bestaande groenstructuur wordt voor een groot deel gehandhaafd, 
structurerend element zijn hierbij de houtsingels. Bestaande houtsingels langs 
de Leuringslaan, de Tolbertervaart en aan de westzijde van het groengebied in 
de noordoosthoek van het terrein van De Zijlen worden dan ook gehandhaafd. 
De groengebieden rond de (veen)dobbes en de kinderboerderij/schuur blijven 
behouden en/of worden uitgebreid en worden met elkaar verbonden door een 
uitbreiding van het groengebied langs het voorzieningencentrum. Ook de centrale 
ruimtes van de nieuwe woonbuurten en van de bestaande omliggende woonwijk 
worden zoveel mogelijk met deze groengebieden verbonden zodat er uitgebreide 
wandelmogelijkheden ontstaan. Nabij het voorzieningencentrum mogen in het 
groengebied kleinschalige kioskachtig voorzieningen worden gebouwd.
De bestaande watergangen rond het terrein van Sintmaheerdt worden 
gehandhaafd. Bij de herstructurering van het terrein worden enkele nieuwe 
waterpartijen aan het gebied toegevoegd. De belangrijkste zijn de watergangen 
langs het toekomstig voorzieningencentrum en achter de woningen aan de 
Waterman grenzend aan de nieuwe woningen van Sintmaheerdt.
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Plekken voor spel en ontmoeting
Bij de lokalisering en inrichting van plekken voor spel en ontmoeting is rekening  
gehouden met de diverse leeftijdscategorieën. Het bestemmingsplan legt deze 
plekken niet star vast, maar biedt mogelijkheden deze in de openbare ruimte 
(groen- en verblijfsgebieden) te realiseren. 
De benodigde speelruimte wordt in grote mate bepaald door de leeftijd.
Voor de jonge kinderen (0-6 jaar) zijn in de onmiddellijke omgeving van de woning 
speelplekken mogelijk. Ze spelen graag met zand en water en daarnaast willen ze 
ook graag klimmen en klauteren. Deze leeftijdscategorie speelt in de regel dicht 
bij huis; een afstand tot 100 meter is hiervoor maatgevend.
Voor de schoolkinderen (6-12 jaar) is er in het park ruimschoots gelegenheid 
voor het spelen in groepsverband. Het spel bestaat voor een groot deel uit 
bewegingsspelen zoals klimmen, springen, balspelen en rolschaatsen. De 
actieradius van schoolkinderen ligt gemiddeld tussen de 300 en 400 meter. 
Jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar overschrijden steeds meer de 
grenzen van hun woongebied. Deze groep wordt gekenmerkt door groepsvorming 
en stoer gedrag. Jongeren hebben in principe een onbeperkt bereik voor hun 
activiteiten, maar velen blijven toch bij voorkeur binnen 800 à 1000 meter van 
de woning. Voor deze jongeren is het belangrijk om elkaar ergens te kunnen 
ontmoeten, bij voorkeur in de nabijheid van of gecombineerd met een overdekte 
voorziening in de vorm van een voetbalkooi of iets dergelijks. Deze plekken dienen 
zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omwonenden.
In toenemende mate hebben ook ouderen behoefte aan een ontmoetingsplek in 
de buitenruimte. De loopafstand tot de woning of tot beschuttende voorzieningen 
dient beperkt te zijn. 



OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap 2�

bestemmingsplan Sintmaheerdt

Realisatieaspecten

Duurzaam watersysteem
Door het bureau Witteveen en Bos is al in een vroeg stadium een hydrologisch 
advies uitgebracht over de waterhuishouding op dit nieuwe deel van de 
wijk Sintmaheerdt. Hierin zijn de risico’s voor het gebied benoemd en zijn 
aanbevelingen gedaan om de risico’s te beperken en bestaande knelpunten op te 
heffen. Door het overnemen van deze aanbevelingen (zie ook paragraaf 5.5) zal er 
sprake zijn van een duurzaam watersysteem in dit gebied. Door het opheffen van 
bestaande knelpunten zal de waterafvoer van dit deel van de wijk verbeteren. 
Duurzaam bouwen
Bij het stedenbouwkundig ontwerp van Nieuw Sintmaheerdt is gebruik gemaakt 
van het Nationaal pakket Duurzame Stedenbouw. Het oorspronkelijke landschap, 
de cultuurhistorische lijnen en de inpassing in de bestaande gebouwde omgeving 
hebben als onderlegger gediend voor het ontwerp. 
De te bouwen woningen en overige gebouwen dienen duurzaam gebouwd te 
worden. Dat wil zeggen dat in de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt 
van duurzame bouwmaterialen.
Gesloten grondbalans
Er wordt bij de ontwikkeling van Nieuw Sintmaheerdt gestreefd naar een gesloten 
grondbalans. Ondergrond zal daarom zoveel mogelijk worden ingezet als 
bouwstof. Indien er grond moet worden aan- of afgevoerd, zal deze moeten 
voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
Beeldkwaliteit
Het beeldkwaliteitplan volgt een afzonderlijk traject in de besluitvorming. Dit plan 
zal door de welstandscommissie als toetsingskader voor de realisatie worden 
gehanteerd.

�.� Woon-werkpercelen leurlingslaan 
Op perceel Leuringslaan 55 wordt de ontwikkeling van maximaal 5 woon-
werkpercelen mogelijk gemaakt. Voor de ruimtelijke onderbouwing van het project 
wordt verwezen naar het rapport ‘Ruimtelijke onderbouwing Leuringlaan 55, 
Bugel Hajema Adviseurs d.d. 4 december 2008, met nummer 125.14.02.30.00 
(procedure ex artikel 19 WRO).
Het betreft de bouw van woningen met verplicht een kantoor- of praktijkruimte 
(studio). Te denken valt aan vestiging van een arts, een fysiotherapeut, accountant 
of bouwkundig tekenbureau; bedrijven uit de laagste milieucategorie (milieuca-
tegorie I) die goed te verenigen zijn met de woonfunctie in en om de percelen. 
Voor deze categorie ondernemers die bij hun bedrijf willen wonen zijn in Leek 
weinig mogelijkheden. De ontsluiting van de woningen zal plaatsvinden via de 
Leuringslaan. 
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figuur 9 geluidszone Oldebert
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5. milieuASPeCten

5.1 geluid

industrielawaai
Nabij de wijk Sintmaheerdt zijn twee bedrijventerreinen gelegen. Ten noordoosten 
ligt het bedrijventerrein Oldebert. Hier zijn bedrijven in de categorieën 1 t/m 3 
en een enkele categorie 4 gehuisvest. Dit bedrijventerrein is voorzien van een 
geluidzone. Binnen deze zone gelden specifieke geluidsnormen. Bedrijven binnen 
één zone mogen gezamenlijk niet meer geluid produceren dan is toegestaan. 
Buiten deze zone mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de 
waarde van 50 d(B) niet te boven gaan. Elke keer als een milieuvergunning wordt 
afgegeven, of een meldingplichtig bedrijf wil uitbreiden of zich wil vestigen, wordt 
getoetst of het geluid van het bedrijf, tezamen met het geluid van de andere 
bedrijven op dat terrein, binnen de geluidsnorm van de zone past. Op deze 
manier wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat omwonenden geen geluids-
overlast hebben van de lawaaiige activiteiten op een industrieterrein. Waar de 
geluidszone het plangebied van Sintmaheerdt overlapt, is dit op de plankaart 
aangegeven.
Op afzienbare termijn zal naar verwachting geluidsanering van het terrein 
plaatsvinden waardoor de geluidzone buiten het plangebied komt te liggen. 
Zolang de zonegrens formeel niet is aangepast met een zonebesluit, blijft de 
zonegrens van kracht.

Zuidelijk van Sintmaheerdt ligt het bedrijventerrein Diepswal. Hier zijn onder 
andere kleine bedrijven, bedrijven in categorie 1 t/m 4, een gasverdeelstation 
en een rioolwaterzuiveringsinstallatie toegestaan. Dit bedrijventerrein is intern 
gezoneerd, hetgeen in dit geval inhoudt dat de zwaarste functies op voldoende 
afstand van de bestaande wijk zijn gelegen. Het bedrijventerrein Diepswal bevat 
geen geluidszone voor industrielawaai.

Verkeerslawaai
Op grond van de Wet geluidhinder heeft in beginsel elke weg van rechtswege een 
geluidzone waarbinnen de normstelling van de Wet geluidhinder van toepassing 
is. uitgezonderd zijn woonerven en wegen met een maximum snelheid van 30 
km/u.

De Auwemalaan kent een maximumsnelheid van 50 km/uur. Voor deze weg geldt 
een zonebreedte van 200 meter ter weerszijden van de weg. 
Het bestemmingsplan schept de mogelijkheid om nieuwe zorgwoningen en 
eengezinswoningen te bouwen. De meeste van deze geprojecteerde woningen 
liggen buiten de geluidszone van de Auwemalaan. Een aantal geprojecteerde 
woningen en zorgwoningen ligt binnen de geluidszone. Voor deze woningen is 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan geven aan dat de 
geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) per etmaal bedraagt en daarmee dus wordt 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 
  
In de berekening is geen rekening gehouden met de bestaande bebouwing 
tussen de weg en de geprojecteerde woningen en de langs de Auwemalaan 
aanwezige geluidreducerende maatregelen en is uitgegaan van een volledig 
verhard terrein. De geluidbelasting in de wijk zal in de praktijk dus nog beperkter 
zijn.  
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5.2 besluit luchtkwaliteit (blk)
Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden, deze vervangt 
het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Het doel is de mens te beschermen tegen 
schadelijke effecten van vervuilende stoffen (bijvoorbeeld aandoeningen van de 
luchtwegen). Naast de Wet Luchtkwaliteit is ook een algemene maatregel van 
bestuur genomen, genaamd: ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBm) en een 
ministeriële regeling: de NIBm (Regeling NIBm). Hierin zijn de uitvoeringsregels 
vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBm. In de Regeling NIBm is 
een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouw-
locaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtveront-
reiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De bijdrage van NIBm-projecten aan 
de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen. 
Het bestemmingsplan Sintmaheerdt valt onder de regeling NIBm omdat het 
bestemmingsplan de ruimte beidt aan minder dan 500 nieuwe woningen. Er hoeft 
daarom geen toetsing aan de grenswaarde voor het aspect luchtkwaliteit plaats te 
vinden.
In de wijk Sintmaheerdt zal het aantal bestaande zorgwoningen worden 
gehalveerd van 240 naar 120 zorgwoningen. Daarnaast is het mogelijk om 102 
nieuwe eengezinswoningen te bouwen. Per saldo wordt deze verandering geacht 
een positief effect op de luchtkwaliteit te hebben, aangezien de wijk na realisatie 
van de nieuwe zorgwoningen en eengezinswoningen in totaal minder woningen 
zal bevatten en meer groen en water. De blootstelling van mensen aan slechte 
luchtkwaliteit zal niet toenemen en per saldo zal de luchtkwaliteit waarschijnlijk 
zelfs verbeteren.

figuur 10 verhard oppervlak bestaande situatie (ca 4 ha) figuur 11 verhard oppervlak toekomstige situatie (ca.5,1 ha)
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5.� besluit externe veiligheid inrichtingen (bevi)
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (dat op 27 oktober 2004 in werking is 
getreden) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor 
personen buiten het bedrijfsterrein. Externe veiligheid gaat over het beheersen 
van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het 
vervoer van gevaarlijke stoffen.
In de omgeving van het plangebied komen geen bedrijven voor, die vanwege 
veiligheidsaspecten belemmeringen (kunnen) opleveren voor de toegestane 
bestemmingen in het plangebied. In de regels is een verbod opgenomen voor de 
vestiging van risicovolle inrichtingen. In het plangebied wordt geen vervoer van 
gevaarlijke stoffen verwacht. Er zijn geen (doorgaande) wegen naar een risicovolle 
inrichting. Wel loopt langs de wijk Sintmaheerdt op dit moment een belangrijke 
doorgaande verkeersroute via de Auwemalaan. Het is niet ondenkbeeldig dat er 
geregeld transport van gevaarlijke stoffen over deze weg plaatsvindt. Bijvoorbeeld 
ten behoeve van het in het industriepark gelegen benzinestation. De gemeente 
heeft op dit moment nauwelijks of geen mogelijkheden om dit te veranderen. 
De Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden biedt wel nieuwe kansen op 
verbetering van transportroutes voor gevaarlijke stoffen. In de uitwerking van 
het IGS zal dit worden meegenomen. Ook zijn er geen hoge druk gastransport-
leidingen in het plangebied.

5.� bodem
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is in verband met de 
realisatie van de ontwikkelingslocaties onderzoek noodzakelijk naar eventuele 
bodemverontreiniging. Vergunningverlening is afhankelijk van de uitkomsten van 
dat onderzoek. Het ingenieursbureau muG heeft in augustus 2008 bodemon-
derzoek gedaan in het pangebied (Verkennend bodem- en asfaltonderzoek 
woonlocatie Sintmaheerdt te Tolbert, 22 augustus 2008). De resultaten van het 
bodemonderzoek zijn als volgt:
	 Bij de boringen zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen;
	 Ter plaatse van de nieuw te graven watergang is de ondergrond niet 

verontreinigd;
	 Plaatselijk zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan metalen 

aangetroffen;
	 In de bovengrond zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aan minerale olie 

aanwezig;
	 In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 

streefwaarden gemeten;
	 Het asfalt bevat geen teerhoudende lagen.
Conclusie
De gemeten gehalten en concentraties zijn van dien aard dat, op basis van de 
onderzoeksresultaten, geen gevaar is voor de volksgezondheid of het milieu. 
De gemeten gehalten en concentraties zijn van dien aard dat er volgens de Wet 
bodembescherming geen nader bodemonderzoek noodzakleijk is. Op basis 
van de onderzoeksresultaten bestaan er, op milieuhygienische gronden geen 
bezwaren tegen de voorgenomen eigendomsoverdracht en herinrichting van 
woonlocatie Nieuw Sintmaheerdt.

5.5 Archeologie 
(samenvatting uit het archelogisch advies van archeoloog Drs. J. molema van 
Libau steunpunt, 5 augustus 2008, Groningen)
Bewoningsresten uit de prehistorie (Steentijd) bevinden zich vooral op 
podzolbodems. De aanwezigheid van dergelijke bodems duidt op goede 
ontwatering en de prehistorische mens had een bewoningsvoorkeur voor 
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dergelijke droge bodems. Bewoning in en rondom Leek is vanaf de late brondstijd 
tot in de middeleeuwen niet mogelijk geweest vanwege vernatting en daarmee 
gepaard gaande veengroei. Door de verevening die vanaf de zestiende eeuw 
plaatsvond, is het pleistocene dekzand weer aan de oppervlakte komen te liggen. 
Wanneer podzolbodems niet (meer) bedekt zijn door latere afzettingen is het 
prehistorisch maaiveld gelijk aan het huidige maaiveld en zijn archeologische 
sporen/resten vaak aangetast door agrarisch bodemgebruik. Behalve agrarisch 
bodemgebruik is de aanleg van de woonijk Sintmaheerdt ook van grote invloed 
geweest op het mogelijk nog aanwezige bodemarchief.

Archeologische monumentenkaart (AmK)
Het plangebied is niet op de Archeologische monumnetenkaart (AmK) 
geregistreerd als archeologisch terrein, noch zijn van het terrein archeologische 
vondsten bekend. 

Conclusie:
In het plangebied zelf zijn geen bekende (geregistreerde) archeologische 
terreinen in het geding. Ook zijn er geen archeologische waarnemingen bekend 
uit het gebied. Tijdens de inrichting van de wijk Sintmaheerdt zijn geen officiële 
meldingen gedaan van archeologische vondsten. Na het weghalen van het 
veenpakket hebben zowel landbouwwerkzaamheden als de aanleg van de wijk 
het prehistorisch maaiveld aangetast. Indien hier archologische vindplaatsen 
aanwezig zijn geweest zijn deze door bodemingrepen van de laatste eeuwen 
verstoord of vernietigd. Dit betekent dat er in dit bestemmingsplan geen aparte 
bestemmingsbepalingen ten behoeve van de archeologie hoeven te worden 
meegenomen. Ook is het op basis van bovengenoemde aspecten niet zinvol 
een prospectief archeologisch onderzoek in te stellen in het ontwikkelingsgebied 
Nieuw Sintmaheerdt. mochten er bij de herinrichtingswerkzaamheden onverhoopt 
toch archeologische resten tevoorschijn komen, dan geldt krachtens de 
monumnetenwet een meldingsplicht.

5.� Water in de toekomstige wijk (waterparagraaf) 
Het adviesbureau Witteven en Bos heeft in maart een definitief hydrologisch 
advies uitgebracht over de waterhuishouding op het plangebied van het huidige 
terrein van De Zijlen.

Voldoende water
Op het terrein van Sintmaheerdt is nu een gemengd rioolstelsel aanwezig. In de 
nieuwe situatie zal verhard oppervlak worden afgekoppeld. Omdat veel rolstoelers 
in het gebied aanwezig zullen zijn is een ondergronds afvoersysteem met buizen 
aanbevolen.
Bij het afkoppelen van verhard oppervlak komt meer water in het oppervlakte 
water terecht. Daarom moet er voldoende waterberging aanwezig zijn. Arcadis 
heeft voor Nieuw Sintmaheerdt bergingsberekeningen uitgevoerd. Een 
samenvatting van de resultaten:
	 Totaal oppervlak 14 ha;
	 Verhard oppervlak (daken en wegen): 5 ha;
	 Benodigde waterberging: 0,63 ha op de waterlijn (0,94 ha rekening houdend 

met de oevers). Dit oppervlak is exclusief de dobbes omdat de dobbes los 
van het watersysteem staan;

	 Peilstijgingen: maatgevend is een toelaatbare peilstijging van 0,4 meter bij 
een bui die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt.

In het plan voor Nieuw Sintmaheerdt is ca. 8.600 m2 water op de waterlijn 
voorzien, dit voldoet dus ruim aan de benodigde oppervlakte van 6.300 m2.
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In april 2009 is door Witteveen en Bos aanvullend onderzoek en zijn berekeningen 
uitgevoerd naar de peilstijging en bergingscapaciteit bij (zware) buien die 
gemiddeld eens in de 10 jaar dan wel eens in de 100 jaar voorkomen. De 
peilstijgingen binnen het gebied van Sintmaheerdt bedragen respectievelijk 
0,17 en 0,28 meter. In het gehele gebied van het bestemmingsplan gelden 
peilstijgingen van respectievelijk 0,53 en 0.68 meter. De conclusie is dat binnen 
het gebied Sintmaheerdt in beide gevallen ruim voldaan kan worden aan de 
bergingscapaciteit. Voor het plangebied kan in de situatie voor een bui eens in de 
10 jaar niet geheel worden voldaan en voor een bui eens in de 100 jaar kan wel 
worden voldaan. Echter het bureau concludeert tevens dat in alle gevallen geen 
peilstijgingen ontstaan, die een kans op inundatie veroorzaken. De eindconclusie 
is dan ook dat wordt voldaan aan de door het Waterschap gewenste 
bergingscapaciteit.

Behalve de hoeveelheid oppervlaktewater zullen de volgende aanbevelingen 
van Witteveen en Bos worden opgenomen in de aanleg en inrichting van Nieuw 
Sintmaheerdt:
	 Aanleg drainage op het gehele terrein;
	 In overleg met waterschap en gemeente kiezen voor een duidelijke 

afwateringsstructuur;
	 Vaststellen van de hoogte van de stuwen na hoogtemetingen op het terrein 

om de toekomstige waterstructuur goed te laten functioneren;
	 De belangrijkste watergangen voldoende profiel geven (diepte minimal 1,20 

meter op de laagste delen, bodembreedte minimaal 1 meter, taluds 1:2 of 
flauwer;

	 De watergangen moeten bereikbaar zijn voor onderhoud, eventueel door 
middel van een maaiboot;

	 De dobbes geïsoleerd houden van het overige watersysteem. Voor zeer natte 
perioden een overloopvoorziening vanuit de dobbes naar het watersysteem 
aanleggen

	 Vanwege het afkoppelen van verharde oppervlaktes is het gebruik van 
uitlogende materialen bij nieuwe situaties niet toegestaan.

5.� energie ne Duurzaam bouwen
De gemeente Leek heeft haar activiteiten op het gebied van energiebesparing en 
duurzame energie vastgelegd in een Plan van Aanpak Klimaatbeleid 2003-2006 
o.g.v. de subsidieregeling BestuursAkkoordNieuweStijl (BANS) en een eenjarig 
Project Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007. Voor het vervolg 
van het klimaatbeleid heeft het VNG In november 2007 het Klimaatakkoord 
2007-2011 met het rijk afgesloten. Afgesproken is een gezamenlijke inspanning 
voor een schoner, zuiniger en duurzamer Nederland. De terreinen waarover in 
het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt zijn: duurzame overheid; duurzame 
energieproductie; schone en zuinige mobiliteit; energiezuinige gebouwde 
omgeving; duurzame (agrarische) bedrijven en klimaatbestendige leefomgeving 
(adaptatie). uitvloeisel van het akkoord is de circulaire van 8 juli 2008 inhoudende 
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Onderdeel van deze circulaire 
is de Prestatiekaart Lokaal Klimaatbeleid, waar de concrete activiteiten in zijn 
aangegeven. De gemeente Leek zet het tot op heden gevoerde Klimaatbeleid 
voort volgens het SLOK.
Daarnaast heeft de gemeente zich aangesloten bij Energieakkoord Noord-
Nederland (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). Hierin wordt een 
eendrachtige samenwerking gestimuleerd tussen de Rijksoverheid, regionale 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
burgers en waarbij een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de 
energie- en klimaatdoelstellingen van het kabinet.
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figuur 12 uitsnede plankaart, projectgebied De Zijlen, “Woondoeleinden”, art 3 en “Zorwoning art 7”

In het kader van duurzaam bouwen en de Prestatiekaart Lokaal Klimaatbeleid 
zijn in onderhavige bestemmingsplan vooral de activiteiten ‘kwaliteitsimpuls 
bestaande bouw’, ‘nieuwbouw van woningen’ en eventueel ‘schoolrenovaties in 
Leek’ van toepassing. 
In de bestaande bouw streeft de gemeente naar een kwaliteitsimpuls gericht op 
duurzame materialen, op het verbeteren van de energieprestaties en de kwaliteit 
van het binnenklimaat in woningen. met woningcorporaties worden prestatie-
afspraken gemaakt (bijv. Voor wijkgebonden renovatieprojecten). Bouwpartijen 
worden via communicatie, fiscale en/of financiële instrumenten voor toepassing 
van (energie)maatregelen op natuurlijke momenten gestimuleerd.
Voor nieuwbouw woningen wordt naast het gebruik van duurzame materialen 
gestreefd naar een verscherpte EPC van het nu wettelijke 0,8 naar 0,6. Dit streven 
sluit aan bij de ambities van het EnergieAkkoord Noord Nederland dat door 
de gemeen te is ondertekend. (Energie)Prestatieafspraken worden gemaakt 
met bouwpartijen en woningcorporaties. Daarnaast wordt actief gezocht naar 
ontwerpende en uitvoerende partijen die energieprestaties willen leveren.
In het geval van renovatie van één van de scholen in het plangebied wordt 
gezocht naar een combinatie van maatregelen van gezondheid, energie en 
comfort, waarbij de energiebesparing in feite de financiële drager vormt voor 
financiering van de maatregelen.

5.� Flora en fauna
In 2002 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. In deze wet zijn bepalingen 
opgenomen om het verstoren van planten en dieren of het vernietigen van hun 
standplaats of natuurlijke leefomgeving tegen te gaan. In deze wet wordt ook 
inhoud gegeven aan de verplichtingen voor het beschermen van planten- en 
diersoorten die voortkomen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Een 
belangrijk aspect van deze wet is het voorzorgsbeginsel. Van grondeigenaren 
en gebruikers mag worden verwacht dat ingrepen en handelingen die negatieve 
effecten kunnen hebben op planten of dieren, zodanig worden uitgevoerd dat 
schade tot een minimum beperkt blijft. 
In veel gevallen zal dan toch nog een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig 
zijn. De procedure hiervoor is onafhankelijk van de procedures op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening.

De Flora- en faunawet is sedert 23 februari 2005 gewijzigd en vereenvoudigd. 
Voor ingrepen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling of ruimtelijke inrichting 
worden nu drie categorieën beschermde soorten onderscheiden: algemene 
soorten, minder algemene soorten en streng beschermde soorten. Voor de 
algemene soorten wordt een vrijstelling gegeven, voor de minder algemene 
soorten wordt alleen een vrijstelling gegeven indien gewerkt wordt met een 
goedgekeurde gedragscode. In de overige gevallen is een ontheffing nodig. 
Overigens geldt altijd de zorgplicht voor alle soorten, dat wil zeggen: er 
moet zorgvuldig met de soorten en de individuele dieren worden omgegaan. 
Broedende vogels mogen nooit verstoord worden.

Ten behoeve van het plan Nieuw Sintmaheerdt is in 2007 onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Op het terrein is een aantal 
beschermde soorten waargenomen. Een deel hiervan valt onder lijst 1. Voor deze 
soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting een vrijstelling. Wel dient 
op grond van het voorzorgprincipe zorgvuldig met de aanwezige soorten om te 
worden gegaan. 
Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de Rietorchis valt onder lijst 2 of, zoals 
de Poelkikker en de vleermuizen, onder lijst 3. Voor ingrepen die de biotoop 
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van deze soorten bedreigen, zoals verharding of bebouwing of (tijdelijk) gebruik 
voor andere doeleinden (b.v. opslag) is een ontheffing van art. 75 van de 
Flora- en faunawet nodig. Ingrepen die de soorten uit lijst 3 en uit bijlage IV van 
de Europese Habitatrichtlijn bedreigen zijn alleen toegestaan indien er grote 
maatschappelijke belangen in het geding zijn en er geen alternatieven voor 
handen zijn.
Op het terrein zijn geen broedende holenbroeders of kolonievogels, waarvoor de 
nestplaats beschermd dient te worden, waargenomen. Wel is het met het oog op 
andere aanwezige broedvogels noodzakelijk dat het kappen of verwijderen van 
bomen en houtopstanden en het slopen van gebouwen buiten het broedseizoen 
plaatsvindt.

Het nieuwe plan is zo opgesteld dat de beschermde soorten zich, mits het beheer 
daar op wordt afgestemd, kunnen handhaven. Aangezien er soorten van lijst 2 en 
3 van de AmvB Flora- en faunawet voorkomen is een ontheffing van art. 75 van de 
Flora- en faunawet nodig. Deze ontheffingsaanvraag is inmiddels in gang gezet 
en zal voor het ontwerp bestemmingsplan gereed zijn.



OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap��

gemeente Leek



OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap ��

bestemmingsplan Sintmaheerdt

�. JuRiDiSCHe PlAnOPZet

�.1 Algemeen
Voor het bestemmingsplan Sintmaheerdt is gekozen voor de planfiguur van 
een gedetailleerd plan, aangezien het plangebied voornamelijk een bestaande 
woonwijk betreft. Voor de nieuw te bouwen buurt “Nieuw Sintmaheerdt” is voor 
een globalere opzet van de woonbestemming gekozen. Daarnaast is daar een uit 
te werken bestemming voor centrumdoeleinden opgenomen. Deze bestemming 
dient verder uitgewerkt te worden volgens de regels die in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen. Tot die tijd mag er slechts onder voorwaarden worden gebouwd. 
Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding 
(plankaart) en planregels. De planregels bestaan uit vier hoofdstukken.
Hoofdstuk I bevat de Inleidende regels, namelijk artikelen die gelden voor het 
gehele plan. Het betreft een aantal begripsbepalingen en de wijze van meten bij 
toepassing van de planregels. 
Hoofdstuk 2 bevat de Bestemmingsregels. Hierin zijn regels gegeven voor de 
bestemmingen met bouwregels.
Hoofdstuk 3 bevat de Algemene regels, namelijk de ‘anti-dubbeltelbepaling’, 
de ‘algemene ontheffingsregels’ en ‘bestaande afwijkingen’. Ten slotte staan in 
hoofdstuk 4 de ‘overgangsregel’ en de ‘slotregel’.

�.2 bestemmingsregels
Het bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingsregels, in volgorde van 
“belangrijkheid”:

Wonen- 1 (artikel10 )
De bestemming ‘wonen - 1’ is opgenomen voor de nieuw te bouwen 
grondgebonden woningen. Binnen deze bestemming mag een maximum aantal 
van 102 woningen worden gebouwd. Per bouwperceel is maximaal één woning 
toegestaan tot een maximum bebouwingspercentage van 50% van het bouwvlak. 
Aan de westzijde van het centrale groengebied, naast het voorzieningencentrum 
van De Zijlen worden enkele patiowoningen gebouwd. Deze zijn op de plankaart 
aangeduid met een specifieke bouwaanduiding - patiowoning. Voor deze 
woningen geldt een maximum bebouwingspercentage van 70%. uitgangspunt is 
dat het gehele woonprogramma op de begane grond gerealiseerd kan worden. 
Op de eerste laag is beperkt (35%) een verdieping toegestaan voor bijvoorbeeld 
een extra slaapkamer. Goot- en bouwhoogtes zijn op de plankaart aangegeven. 
uitgangspunt voor alle woningen, behalve de patiowoningen, is een dak in de 
vorm van een kap van minimaal 30%.
Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen geldt de algemene bijgebouwenregeling. 
Garages dienen op een afstand van tenminste 5 meter uit de voorgevelrooilijn 
te worden gebouwd. De overige aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op 
een afstand van tenminste 3 meter achter de voorgevel van een hoofdgebouw te 
worden gebouwd. De bouwhoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw mag 
niet meer dan 5,5 meter bedragen en de goothoogte mag niet meer dan 3 meter 
bedragen.
Om in de toekomst flexibel om te kunnen gaan met de bijzondere doelgroepen 
binnen Sintmaheerdt (mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking) is er voor Burgemeester en wethouders een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de bestemming van een of meer woningen binnen ‘Wonen - 1’ te 
wijzigen in de bestemming ‘Wonen- Zorgwoning’, zie artikel 14.

Een uitsnede van de plankaart met daarop de bestemmingen van “Nieuwe 
Sintmaheerdt” is opgenomen op nevenstaande pagina . 
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Wonen – 2 (artikel 11)
Op gronden met de bestemming ‘wonen - 2’ zijn vrijstaande woningen toegestaan 
en met wonen verenigbare functies. Per bouwperceel is maximaal één woning 
toegestaan tot een maximum bebouwingspercentage van 50% van het bouwvlak. 
Deze bestemming betreft met name de randen van de wijk waar het voor de 
beleving en het groene karakter van de wijk belangrijk is dat er voldoende groen 
en transparantie blijft bestaan tussen de woningen. Binnen deze bestemming 
zijn tevens parkeervoorzieningen, woonstraten, fiets- en wandelpaden en 
trottoirs, water, erven en tuinen, groen-, speel- en nutsvoorzieningen toegestaan. 
Binnen deze bestemming geldt de algemene bijgebouwenregeling, zoals ook 
opgenomen voor de bestemming ‘wonen - 1’.

Wonen-  3 (artikel 12)
Op gronden met de bestemming ‘wonen - 3’ geldt nagenoeg hetzelfde als voor 
‘wonen - 2’, met de uitzondering dat binnen de bestemming ‘wonen - 3 ’ niet 
alleen vrijstaande woningen maar ook twee aaneen gebouwde grondgebonden 
woningen, geschakelde woningen en rijtjeshuizen zijn toegestaan. Per 
bouwperceel is maximaal één woning toegestaan tot een maximum van 50% van 
de bebouwingsoppervlakte.
Binnen deze bestemming geldt de algemene bijgebouwenregeling, zoals ook 
opgenomen voor de bestemming ‘wonen -1 en 2’. 

Wonen  - 4 (artikel 13)
Binnen de bestemming ‘wonen - 4’ zijn uitsluitend gestapelde woningen 
toegestaan. Aan- en uitbouwen mogen alleen maar binnen het bouwvlak worden 
gebouwd. Bijgebouwen mogen buiten dat bouwvlak liggen, waar dit expliciet op 
de plankaart is aangeduid.  

Wonen - Zorgwoning (artikel 14)
Deze bestemming is speciaal voor de zorgwoningen. Een zorgwoning is een 
woning met bijbehorende voorzieningen, bestemd voor de huisvesting van 
een persoon of een samenwonende groep van personen onder begeleiding 
of met zorg van professionele zorgverleners. Op gronden met de bestemming 
‘wonen – zorgwoning’ geldt verder nagenoeg hetzelfde als voor de overige 
woondoeleinden, daar de functie immers gelijk is: namelijk (begeleid) wonen. Om 
in de toekomst flexibel en duurzaam in te kunnen spelen op een veranderende 
bevolkingssamenstelling en zorgvraag is er voor Burgemeester en wethouders 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze bestemming te wijzigen naar 
de bestemming ‘wonen - 1’ mits het totaal aantal nieuwe woningen binnen de 
bestemming ‘wonen – 1’maximaal 102 bedraagt.

Bedrijf - 1 (artikel 3)
Er zijn twee plekken op de verbeelding (plankaart) waar de bestemming ‘bedrijf 
– 1’ op ligt. Het zuidelijke deel dat grenst aan de groenzoen tussen Sintmaheerdt 
en het bedrijventerrein Diepswal is bestemd voor ten hoogste vijf kleine bedrijven 
met een bedrijfswoning, met daarbij behorend parkeervoorzieningen, straten, 
water, erven, tuin, groen- en speelvoorzieningen en overige voorzieningen zoals 
nutsvoorzieningen. De bedrijven die zijn toegestaan zijn opgenomen in bijlage 
1a. ‘staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij bedrijf - 1’ achter de planregels. 
Er is voor gekozen om binnen de bestemming bedrijf - 1 alleen de bedrijven 
met een verkeersindex 1 toe te staan, met uitzondering van bedrijven met een 
verkeersindex 2 die veroorzaakt wordt door verkeer uit de wijk zelf. De maximum 
inhoud van de bedrijfswoning mag niet groter zijn dan 600 m3 en van het 
bedrijfsgebouw niet groter dan 800 m3. De overige gronden met bestemming 
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‘bedrijf – 1 bevatten geen bouwvlak. Het betreft hier gronden ten behoeve van het 
bedrijf op de kruising van de Oldebertweg en de Auwemalaan.

Bedrijf - 2 (artikel 4)
De gronden binnen de bestemming ‘bedrijf - 2’ zijn bestemd voor categorie 1 
en 2 bedrijven, zoals opgenomen in bijlage 1 b. ‘staat van bedrijfsactiviteiten 
behorende bij bedrijf - 2’, achter de planregels, met daarbij behorend parkeer-
voorzieningen, straten, water, erven, tuin, groen- en speelvoorzieningen en overige 
voorzieningen zoals nutsvoorzieningen. 

Maatschappelijk (artikel 6)
De voor ‘maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschap-
pelijke doeleinden (zoals onder andere educatieve voorzieningen en sociale 
voorzieningen zoals een wasserette ten behoeve van de zorgwoningen) met 
daaraan ondergeschikt parkeervoorzieningen, woonstraten en paden, water, erven 
en tuinen, groen- en speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen. 
Een hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. De 
gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een 
hoofdgebouw mag niet meer dan 70 m2 bedragen, met dien verstande dat de 
gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen niet meer dan 40 m2 mag 
bedragen. De bouw- en goothoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw mag 
niet meer dan 5,5 meter respectievelijk 3 meter bedragen.

Verkeer (artikel 7)
Binnen de bestemming ‘verkeer’ vallen ontsluitingswegen, bruggen, fiets- en 
wandelpaden, groenvoorzieningen, bermen en water, parkeer-  en nutsvoor-
zieningen. 

Verkeer- Verblijfsgebied (artikel 8)
Binnen de bestemming ‘verkeer- verblijfsgebied’ vallen woonstraten, bruggen, 
fiets- en wandelpaden, groenvoorzieningen, bermen en water, parkeer- , speel- en 
ontmoetingsplekken en nutsvoorzieningen. 
De aanwezige houtsingel worden aangeduid als ‘specifieke vorm van groen 
- te handhaven beplanting’. Op deze gronden mag het rooien of kappen van 
beplanting niet zonder aanlegvergunning plaatsvinden.

Groen (artikel 5)
De gronden binnen de bestemming ‘groen’ zijn bestemd voor groenvoorzieningen 
en bermen, waterpartijen en watergangen, bruggen, fiets- en wandelpaden, speel- 
en ontmoetingsplekken en nutsvoorzieningen. Binnen deze bestemming zullen op 
diverse plekken opstelplaatsen ten behoeve van de brandweer gemaakt kunnen 
worden om bluswater uit de Tolbertervaart te kunnen halen. Aangezien en wandel- 
en fietspaden en verhardingen binnen deze bestemming zijn toegestaan kan een 
dergelijke voorziening binnen deze bestemming worden aangelegd.
De aanwezige houtsingel worden aangeduid als ‘specifieke vorm van groen 
- te handhaven beplanting’. Op deze gronden mag het rooien of kappen van 
beplanting niet zonder aanlegvergunning plaatsvinden. Langs de Auwemalaan is 
gedeeltelijk een geluidscherm aanwezig, dit is door middel van een aanduiding 
aangegeven. Grenzend aan het bedrijventerrein Diepswal ligt een volkstuinen-
complex. Dit is met een aanduiding ‘volkstuinen’ aangegeven. Ten westen van 
de uit te werken bestemming ‘centrum’ is de aanduiding ‘specifieke vorm van 
groen - voorzieningen’ opgenomen. Ter plaatste van deze aanduiding mogen ten 
hoogste 2 kioskachtige voorzieningen worden gebouwd ter versterking van het 
voorzieningencentrum.
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Water (artikel 9)
De gronden binnen de bestemming ‘water’ zijn bestemd voor waterlopen en 
waterpartijen, waterberging, afvoer van water, recreatief medegebruik, taluds en 
beschoeiingen, groenvoorzieningen en bruggen. 

Centrum - Uit te werken (artikel 15)
De bestemming ‘Centrum - uit te werken’ is gegeven aan gronden waarop de 
nieuw te ontwikkelen maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen en 
(zorg)woningen zijn toegestaan. Het gaat hier om zorggerelateerde voorzieningen 
als bijvoorbeeld een steunpunt voor de woonzorgzone en maatschappelijke 
voorzieningen als een sociaal café en een door cliënten van De Zijlen gerund 
winkeltje. Daarbij kunnen de gronden ook worden zijn ingericht tot parkeervoor-
zieningen, woonstraten en paden, water, erven en tuinen, groenvoorzieningen, 
speel- en ontmoetingsplekken en nutsvoorzieningen. 
Het artikel geeft zogenaamde “uitwerkingsregels” die bepalend zijn voor de 
verdere planvorming. Ten hoogste 40% van het bestemmingsvlak mag worden 
bebouwd. De bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 9 meter 
bedragen. De maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen moeten op de 
beganegrond van het hoofdgebouw worden gerealiseerd.
Zolang de uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken slechts onder 
voorwaarden worden gebouwd.

�.� Overige bepalingen
In de hoofdstukken Alegemene regels en Overgangs- en slotregel zijn de ‘anti-
dubbeltelbepaling’, de ‘algemene ontheffingsregels’, ‘bestaande afwijkingen’, 
‘overgangsregel’ en ‘slotregel’ opgenomen. Deze zijn als gebruikelijk geredigeerd 
conform de Bro en behoeven geen nadere toelichting.
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�. mAAtSCHAPPeliJke AAnVAARDbAARHeiD

�.1 Overleg ex artikel �.1.1 van het besluit ruimtelijke ordening
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is voor overleg toegezonden naar 
de besturen van het waterschap, aangrenzende gemeenten en de diensten van 
provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 
belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn. 
Onderstaand zijn de ingekomen overlegreacties samengevat weergegeven en van 
een reactie van de gemeente voorzien.

1. VROm-Inspectie
De Inspectie is van mening dat in het kader van externe veiligheid aandacht dient 
te worden besteed aan mogelijke transportroutes voor gevaarlijke stoffen.
De toelichting is conform de reactie aangevuld.

Reactie gemeente
Langs de wijk Sintmaheerdt loopt op dit moment een belangrijke doorgaande 
verkeersroute via de Auwemalaan. Het is niet ondenkbeeldig dat er geregeld 
transport van gevaarlijke stoffen over deze weg plaatsvindt. De gemeente heeft 
op dit moment nauwelijks of geen mogelijkheden om dit te veranderen. De 
Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden biedt nieuwe kansen op verbetering 
van transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Dit zal worden meegenomen in de 
uitwerking van het IGS.

2. Provincie Groningen:
Naar aanleiding van het uit te voeren bodemonderzoek verwacht de provincie een 
nadere invulling van de paragraaf bodem. De provincie verzoekt de gemeente om 
meer aandacht te geven aan de ambities m.b.t. energiebesparing en duurzaam 
bouwen. Daarnaast is de provincie van mening dat de paragraaf externe veiligheid 
te summier is en er niet in is aangegeven dat risicobedrijven uitgesloten zijn. In dit 
kader wordt geadviseerd om in de voorschriften de term ‘risicovolle inrichting’ te 
gebruiken. Verder dient volgens de provincie in artikel 3 van de voorschriften het 
maximaal aantal woningen (102 stuks) te worden opgenomen en in artikel 6 dat 
niet meer dan het bestaande aantal woningen mag worden gebouwd.

Reactie gemeente
Het bodemonderzoek dd 22 augustus 2008, uitgevoerd door Ingenieursbureau 
muG, wijst uit dat er geen milieuhygiënische bezwaren zijn tegen de 
voorgenomen ontwikkeling. In de paragraaf bodem zijn de conclusies 
samengevat opgenomen. De ambities van de gemeente m.b.t. energiebesparing 
en duurzaam bouwen zijn alsnog in de toelichting opgenomen. In de paragraaf 
externe veiligheid is opgenomen dat risicobedrijven in het plangebied uitgesloten 
zijn. Bovendien is in dit hoofdstuk het transport van gevaarlijke stoffen behandeld.
In de regels (voorschriften) is consequent de term ‘risicovolle inrichting’ gebruikt. 
Het maximaal aantal nieuw te bouwen woningen van 102 stuks is reeds 
opgenomen in artikel 3, lid 2, onder b. Er is alsnog opgenomen dat voor het 
overige niet meer dan het bestaande aantal woningen mag worden gebouwd.

3. Waterschap Noorderzijlvest
Bij de berekening van de bergingscapaciteit mist het Waterschap een berekening 
van de peilstijging bij zware buien die eens in de 10 jaar dan wel eens in de 100 
jaar voorkomen.

Reactie gemeente
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De gemeente heeft aanvullende onderzoeken en berekeningen uit laten 
voeren naar de peilstijging. Deze wijzen uit dat voldaan wordt aan de door het 
Waterschap gewenste bergingscapaciteit. De resultaten zijn samengevat in de 
toelichting opgenomen.

�.2 Resultaten inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Sintmaheerdt heeft vanaf 28 augustus tot 
9 oktober 2008 ter inzage gelegen. Op het voorontwerpplan zijn een aantal 
inspraakreacties gegeven. Deze zijn onderstaand samengevat weergegeven en 
vervolgens voorzien van een reactie van de gemeente. Daarnaast is een aanvraag 
om parkeervoorzieningen aan De Gorn bij de gemeente ingekomen, waarvan is 
afgesproken dat deze als zienswijze wordt meegenomen in het bestemmingsplan.

Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen:
1. De bewoners van perceel Bolster 18 te Tolbert en de bewoners van 
perceel Bolster 20 te Tolbert.
Volgens de bewoners van deze percelen heeft de gemeente zich niet gehouden 
aan de afspraken, als aangegeven in de brief van 15 november 2007. Dit betreft 
de uitwerking van de ontsluiting en het groen ter plaatse van de woningen, welke 
niet volgens afspraak is gewijzigd. Daarnaast neemt volgens de beide bewoners, 
als gevolg van de toename van verhardingen, de wateroverlast ter plaatse van de 
woningen toe. Verder zijn de bewoners van mening dat onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de bestemming verkeer en groen. Ook zijn beide bewoners van 
mening dat op de kaart een afsluitbare doorgang moet worden aangegeven op 
het fietspad vanaf de Waterman/Bolster in noordelijke richting.

Reactie gemeente
Het is juist, dat het vastgestelde (afgesproken) stedenbouwkundige plan niet 
in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is hersteld. De uitwerking van de 
ontsluiting en van het groen ter plaatse van de woningen is nu wel goed in het 
plan aangegeven. 
Wateroverlast ter plaatse van de woningen wordt voorkomen door uitbreiding 
van de reeds aanwezige waterlopen cq sloten. De sloot welke op dit moment 
langs de oostzijde van de Bolster loopt, wordt verlengd in noordelijke richting. 
De afwatering wordt daardoor verbeterd, zie de in de toelichting opgenomen 
afbeelding “afwatering Sintmaheerdt”. Waar mogelijk zal de gemeente, 
vooruitlopend op de nieuwe infrastructuur, de afwatering van de Bolster naar 
de bestaande sloot zo snel mogelijk verbeteren (bijvoorbeeld tijdens groot 
onderhoud van groen en water).
Voor de bestemming verkeer en groen geldt, dat betreffende bestemming de 
hoofdzaak is. Dat betekent dat ondergeschikt aan de bestemming verkeer o.a. 
groenvoorzieningen, bermen en water mogelijk is. Verkeer is structureel en het 
overige optioneel. Voor de bestemming groen geldt het omgekeerde, het groen 
is structureel de hoofdzaak. Hieraan is o.a. ondergeschikt fiets- en wandelpaden, 
watergangen en speelvoorzieningen.
Op de plankaart wordt geen afsluitbare doorgang op het fietspad vanaf de 
Waterman/Bolster in noordelijke richting aangegeven. Dit is een verkeerskundige 
kwestie, die in juridische zin niet in een bestemmingsplan kan worden geregeld.

2. Bewoners van perceel Bolster 21 te Tolbert
De bewoner onderschrijft de bovenstaande inspraak onder punt 1 en voegt 
daaraan toe dat er niet is voldaan aan de gemaakte afspraken tussen hem en De 
Zijlen, welke is vastgelegd in de brief van 14 december 2007 van De Zijlen.
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Reactie gemeente
Als hiervoor aangegeven in de reactie van de gemeente op de inspraak onder 
punt 1 is gebleken dat niet het juiste stedenbouwkundige plan in de toelichting 
van het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is hersteld. Aanvullend daarop kan 
worden opgemerkt, dat over de afstand van de woning van de heer Ploeg tot de 
nieuwe woningen geen misverstand kan bestaan. De bouwgrenzen zijn op de 
plankaart vastgelegd. De afstand tussen de woningen is ca. 25 meter en tot de 
tweede laag ca. 30 meter. De invulling van de omgeving zal De Zijlen (volgens 
afspraak) in overleg met de heer Ploeg bepalen.

3. De bewoners van perceel De Gorn 51 te Tolbert
Vraagt, mede namens de buren, om parkeerruimte op eigen terrein te mogen 
aanleggen.

Reactie gemeente
In het vigerende bestemmingsplan is het parkeren op eigen terrein niet mogelijk, 
vanwege de bestemming van de tuin. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de 
gronden binnen de bestemming ”wonen” tevens bedoeld voor parkeervoor-
zieningen. Bovendien is op de plankaart de bestemming ”verkeer (en verblijf)”, 
met name aan De Gorn, ruimer aangegeven. Verder wordt nog opgemerkt 
dat in- en uitritvergunning uit de APV is geschrapt. Na vaststelling van het 
bestemmingsplan kunnen de bewoners een parkeerplaats op eigen terrein 
realiseren.

�.� Resultaten terinzagelegging
Het ontwerp bestemmingsplan Sintmaheerdt heeft vanaf 4 juni 2009 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen. Vanwege de kans op overschrijding van de 
wettelijke termijn voor vaststelling van het bestemmingsplan is het ontwerp plan 
vanaf 3 september 2009 opnieuw ter inzage gelegd. Binnen de eerste termijn 
van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. De gemeente heeft de indiener 
van deze zienswijze verklaart, dat niet opnieuw een zienswijze behoeft te worden 
ingediend. De ingediende  zienswijze maakt deel uit van de tweede termijn van 
terinzagelegging.
Betreffende zienswijze is ingebracht door de bewoners van het perceel Heihorst 
48 te Tolbert. De zienswijze is ingediend op 8 juli 2009 en administratief 
geregistreerd onder nummer 2009004944. Volgens appellanten moet deze 
zienswijze bezien worden in samenhang met een bezwaarschrift d.d. 27 februari 
2009 tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor woon/werk woningen op 
het perceel Leuringslaan 55 te Leek. Dit bezwaarschrift is bij de gemeente 
geregistreerd op 25 februari 2009, onder nummer 2009001210.

Voor de volledige inhoud van de zienswijze wordt verwezen naar de 
bovengenoemde stukken. De zienswijze richt zich tegen het zuidoostelijk deel 
van het plangebied, tegen de oprichting van woon-werk woningen aan de 
Leuringslaan. Kort samengevat gaat het om het volgende:

1. Verbazing dat in het bestemmingsplan een direct bouwrecht wordt gecreëerd, 
nu de vrijstelling ex artikel 19 WRO nog niet onherroepelijk is.

2. De vrijstelling wordt niet correct overgenomen in het bestemmingsplan, 
aangezien de percelen de bestemming ’bedrijf’ krijgen.

3. Het bestemmingsplan is een verruiming van de vrijstelling.
4. Het exploitatieplan ontbreekt.
5. De zienswijzen volgens het bezwaarschrift tegen de vrijstelling ex artikel 19 

WRO en de bouwvergunning 1e fase, bij de gemeente geregistreerd onder 
nummer 2009001210.
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Overwegingen
Ad 1
met een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO (oud) wordt vooruitgelopen 
op een (partiële) herziening van een bestemmingsplan. In de oude WRO staat 
in artikel 19, lid1, voor zover hier van belang: ”Indien er geen structuurplan is of 
wordt opgesteld, wordt bij de ruimtelijke onderbouwing in elk geval ingegaan op 
de relatie met het geldende bestemmingsplan, dan wel wordt er gemotiveerd 
waarom het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het 
betreffende gebied”. Deze volzin geeft dat in de ruimtelijke onderbouwing moet 
worden ingegaan op de toekomstige bestemming van het betreffende gebied. 
In dit geval was de gemeente al gestart met de voorbereiding van het nieuwe 
bestemmingsplan Sintmaheerdt.

Ten behoeve van het project aan de Leuringslaan 55 is een ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de 
gemeente heeft hier, in de bezwarenprocedure, een oordeel over gegeven, welke 
het college in besluit op bezwaar heeft overgenomen. Het oordeel luidt:
”De ruimtelijke onderbouwing die aan deze vrijstelling ten grondslag ligt, wordt 
gevormd door het rapport van Bugel Hajema Adviseurs d.d. 4 december 2008. In 
de ruimtelijke onderbouwing wordt een omschrijving gegeven van het bouwplan 
en wordt het relevante provinciaal- en gemeentelijk ruimtelijk beleid geschetst. 
Het bouwplan is getoetst aan milieutechnische-, geluidstechnische, luchtkwaliteit, 
waterhuishoudkundige, ecologische en archeologische aspecten.

In de ruimtelijke onderbouwing zijn verder een hoofdstuk over de planbeschrijving/
inpassing en een hoofdstuk over de beeldkwaliteit opgenomen. De commissie 
concludeert dat er op basis van deze ruimtelijke onderbouwing geen 
belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van het bouwplan. De commissie is 
van oordeel dat, de aan deze vrijstelling ten grondslag liggende, ruimtelijke 
onderbouwing op zich voldoet aan de eisen die daaraan in dit geval dienen te 
worden gesteld en dus als een goede en zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing 
kan worden aangemerkt”. Betreffende ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit 
van deze nota van zienswijzen.

Zoals gezegd, met een vrijstellingsprocedure wordt vooruitgelopen op een nieuw 
bestemmingsplan. Dat het besluit op bezwaar van 1 oktober 2009, en daarmee de 
vrijstelling ex artikel 19 WRO en bouwvergunning nog niet onherroepelijk is, maakt 
dit niet anders. De nieuwe bestemming kan worden opgenomen. Dit onderdeel 
van de zienswijze is ongegrond, het bestemmingsplan behoeft niet te worden 
gewijzigd.

Ad 2 en 3
Het is juist, dat de percelen aan de Leuringslaan 55 de bestemming ’bedrijf’ 
hebben gekregen. Daarmee wordt echter niet afgeweken van de vrijstelling 
ex artikel 19 WRO. Het bestemmingsplan is namelijk opgesteld volgens de 
nieuwste regels voor digitale opstelling van bestemmingsplannen. Dat zijn 
de RO-standaarden 2008 (SVBP2008; ImRO2008 en STRI2008). Daarin is 
voorgeschreven hoe een bestemming dient te worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. In dit geval is de bestemming ’bedrijf-1’ de meest geschikte 
bestemming. Bovendien is de benoeming van de bestemming van ondergeschikt 
belang. Het geeft slechts aan dat er bedrijfsmatige activiteiten op het perceel 
mogelijk zijn. meer van belang zijn de bijbehorende regels. Daarin is juridisch 
vastgelegd wat er binnen de bestemming wel en niet mogelijk is. Artikel 3 van 
de planregels is van toepassing. In artikel 3.1 is bepaald dat kleine bedrijven, 
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als bedoeld in bijlage 1a, zijn toegestaan en wonen. De kleine bedrijven zijn dus 
aangegeven in bijlage 1a en daarin is te lezen dat het om de lichtste milieuca-
tegorie gaat, de categorie-1 bedrijven. Dit zijn de bedrijven die nauwelijks of geen 
overlast veroorzaken, voornamelijk dienstverlenende bedrijven. In artikel 3.2 is 
bepaald: dat de woningen uitsluitend bedrijfswoningen mogen zijn, dat binnen 
het bouwvlak moet worden gebouwd, dat er maximaal 5 stuks mogen worden 
gebouwd, dat per bouwperceel één bedrijfswoningen en één bedrijfsgebouw 
dient te worden gebouwd en dat het bouwperceel voor maximaal 40% mag 
worden bebouwd. 

Het voorgaande geeft aan dat er niet in afwijking van de vrijstelling kan worden 
gebouwd. Er moet binnen het bouwvlak worden gebouwd en de afstand van het 
bouwvlak tot aan het bouwvlak van de woningen aan de Heihorst is geen andere, 
dan in de vrijstelling is bepaald. Ook is op de verbeelding (plankaart) de groene 
bufferzone bestemd. Wel kan er binnen het bouwvlak een woon/werk woning  
’naar links of rechts’ worden verschoven. Echter, de gemeente moet ervan 
uitgaan dat de projectontwikkelaar vijf kavels wenst te realiseren, op de wijze waar 
bouwvergunning voor is verleend. Bij wijziging van de plannen en realisering van 
minder kavels kan er meer worden geschoven, maar dan bepalen de planregels 
dat er in totaal minder bebouwing kan worden toegestaan. uitzicht, lichttoetreding 
en privacy worden dan eerder positief dan negatief beïnvloed.
Er is geen sprake van verruiming van bouwmogelijkheden ten opzichte van 
de vrijstelling en er kan zeker niet worden gesproken van de door appellanten 
gestelde ’enorme verruiming’

Tenslotte stelt appellant dat de bestemming van onderhavige perceel een 
uitbreiding van bedrijventerrein Diepswal is en dat het nieuwe bestemmingsplan 
indruist tegen de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS). Dit is niet juist. Ten 
eerste is en wordt onderhavige perceel niet opgenomen in bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Diepswal, maar in Sintmaheerdt. Het betreft namelijk woon/werk 
woningen met dienstverlenende activiteiten. De milieubelasting is niet hoger dan 
woningen in een woonwijk, waarin ’met het wonen verenigbare functies’ worden 
uitgeoefend. Dit is dus, bij wijze van spreken, mogelijk in de woning van de 
buren. Dat daar in dit geval niet voor is gekozen heeft te maken met het grotere 
oppervlakte voor het bedrijfsgedeelte. Het bestemmingsplan druist dus ook niet in 
tegen de IGS en staat de uitvoerbaarheid daarvan niet in de weg.

Gezien het voorgaande kan er niet worden gesproken van discrepantie met de 
eerder verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO. Dit onderdeel van de zienswijze is 
geen reden om het plan te wijzigen.

Ad 4
In hoofdstuk 8, financiële uitvoerbaarheid, van de toelichting van het 
bestemmingsplan is aangegeven dat deze ontwikkeling van de woon/werk 
locaties een particulier initiatief is en voor de gemeente geen kostenconse-
quenties heeft. De gemeente heeft met de projectontwikkelaar een planscha-
deovereenkomst afgesloten. De uitvoerbaarheid van het project is veilig gesteld 
doordat de projectontwikkelaar financieel geheel verantwoordelijk is. Er behoeft 
in dat geval geen exploitatieplan te worden opgesteld. Deze zienswijze is 
ongegrond.
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Ad 5
De bezwaren, die zijn ingebracht middels het bezwaarschrift tegen de vrijstelling 
ex artikel 19 WRO en de bouwvergunning 1e fase (brief bij de gemeente 
geregistreerd onder nummer 2009001210), worden in de procedure voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan als zienswijze ingebracht. Al deze bezwaren 
zijn door de commissie bezwaarschriften behandeld. De commissie heeft op 13 
juli 2009 advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. Het 
college heeft op 23 september 2009 een besluit over de bezwaren genomen. Het 
besluit op bezwaar is op 1 oktober 2009 verzonden aan appellanten.
De stukken betreffende de vrijstellings- en bezwarenprocedure zijn als bijlage bij 
deze nota gevoegd en maken er onderdeel van uit. De overwegingen  m.b.t. de 
bezwaren worden overgenomen en van toepassing verklaard op de zienswijzen, 
welke zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Betreffende overwegingen 
maken op deze wijze integraal onderdeel uit deze nota van zienswijzen.

De bezwaren, met uitzondering van de welstand, zijn ongegrond verklaard. Dat 
betekent dat deze ook als zienswijzen ongegrond zijn. Het bestemmingsplan kan 
ongewijzigd worden vastgesteld.

Bijlagen, die onderdeel uitmaken van onderhavige nota:
- Ruimtelijke onderbouwing voor het project Leuringslaan 55, rapport van bureau 

Bugel Hajema
   Adviseurs d.d. 4 december 2008, met nummer 125.14.02.30.00.
- Advies commissie bezwaarschriften d.d. 17 juni 2009 met registratienummer 

2009004976.
- Besluit op bezwaar d.d. 1 oktober 2009, met registratienummer 2009006605.
- Planschadeovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar, getekend op 

23 mei 2008.
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�. FinAnCiële uitVOeRbAARHeiD
Het bestemmingsplan Sintmaheerdt is voor het grootste deel een conserverend 
plan, bedoeld om de grote hoeveelheid verouderde regelgeving aan te passen 
aan de thans geldende regelgeving. 
De ontwikkeling van 5 woonwerklocaties aan de zuidkant van het plangebied 
betreft een particuliere ontwikkeling welke voor de gemeente geen kostenconse-
quenties heeft.
met Stichting De Zijlen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
ten behoeve van de planontwikkeling. Voor de gemeente is sprake van een 
kostenneutrale ontwikkeling. Van belang voor de haalbaarheid van de ontwikkeling 
voor de Zijlen is dat het ministerie van VWS inmiddels de toelating heeft verstrekt 
voor de deconcentratie en herbouw.


