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1 I n l e i d i n g  

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de vrijstel-

ling van het vigerende bestemmingsplan Sintmaheerdt III ten behoeve van 

de bouw van vijf woningen en bedrijfsgebouwen op een perceel aan de 

Leuringslaan 55 te Leek. De eigenaar (hierna te noemen 'initiatiefnemer') 

heeft aangegeven dit perceel tot een woon-werklocatie te willen ontwik-

kelen. Dit plan is echter strijdig met het vigerende bestemmingsplan Sint-

maheerdt vanwege het aantal woningen en bedrijfsgebouwen. De 

gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen 

aan de voorgestelde ontwikkeling. 

 

Voor het realiseren van het plan op het perceel aan de Leuringslaan (hier-

na te noemen 'plangebied') is het noodzakelijk dat vrijstelling van het be-

stemmingsplan wordt verleend, volgens de procedure ex artikel 19, lid 1 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiervoor is deze ruimtelijke on-

derbouwing opgesteld. 

 

Het voorliggende document is als volgt opgebouwd. In het volgende 

hoofdstuk wordt de huidige situatie van Leek en het plangebied omschre-

ven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het ruimtelijke beleid op provinciaal 

en gemeentelijk niveau beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de toekomstige 

situatie en de randvoorwaarden ten aanzien van de bebouwing.  

Hoofdstuk 5 is gewijd aan mogelijke belemmeringen, waaronder water-

huishouding, wegverkeerslawaai, ecologie, bodem en archeologie. In de 

laatste twee hoofdstukken komen de economische uitvoerbaarheid en de 

inspraak aan bod.  

 

 

 

PROCEDURE 

LEESWIJZER 
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2 H u i d i g e  s i t u a t i e  

A c h t e r g r o n d  L e e k  e n  

o m g e v i n g  2.1 

Het plangebied ligt op de grens van Leek en Tolbert. Deze plaatsen zijn 

tegen elkaar aan gegroeid en liggen ten zuiden van de A7, tussen de kern 

Marum en de stad Groningen. Leek ligt tegen de grens van de provincie 

Groningen.  

 

Leek en Tolbert zijn vanuit het westen en oosten goed bereikbaar vanwe-

ge de aansluiting met de A7. Er loopt geen spoorverbinding door of langs 

deze kernen. De meest nabijgelegen treinstations zijn die van Zuidhorn en 

Groningen. Wel worden beide plaatsen aangedaan door verschillende 

bussen.  

 

Na de stichting van Nienoord in 1525 en het graven van het kanaal 'het 

Leekster Hoofddiep' begon de veenontginning van het gebied. Hoogtever-

schillen maakten de aanwezigheid van sluizen nodig. Rond sluizen zijn op 

meerdere locaties in Nederland plaatsen ontstaan. Zo ook bij de sluis in 

‘De Leke’. Hier werd tevens een verdedigingsschans aangelegd, welke ech-

ter verloren is gegaan.  

 

Leek werd in 1660 kerkdorp, door een schenking van de Vrouwe van 

Nienoord. Het dorp groeide, mede door bedrijven die met scheepvaart te 

maken hadden.  

 

Aan het einde van de zeventiende eeuw, begin achttiende eeuw vestigden 

zich in Leek Joodse handelslieden. Hoewel nooit zo groot in aantal, wel-

licht tussen de 60 en 100, gaven zij Leek een imago van levendigheid.  

 

Tolbert kent een langere historie dan Leek en ligt op de eeuwenoude 

zandrug Vredewold. Het dorp was eerder bekend onder de naam ‘Olde-

bert’ wat oude buurt betekent, dit als onderscheid tot Niebert dat op enke-

le kilometers ten westen van Tolbert ligt. 

 

Op 1 januari 2007 telde de kern Leek 9.722 inwoners en 3.960 wonin-

gen. De kern Tolbert telde op deze datum 4.933 inwoners en 1.840 wo-

ningen. Op 1 januari 2007 bedroeg de woningvoorraad van de gehele 

gemeente 7.632 woningen.  

 

 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

HISTORIE 

WONEN 
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Leek en Tolbert zijn in 1959 aangewezen als industriekern. Nog steeds is 

de sector industrie sterk vertegenwoordigd. In Leek en Tolbert liggen een 

aantal bedrijventerreinen. Bedrijventerrein Diepswal ligt ten zuiden van het 

plangebied. Naast enkele grote bedrijven zijn er op dit terrein een groot 

aantal kleine bedrijven gevestigd uit diverse branches. Alle kavels van dit 

terrein zijn uitgegeven.  

H e t  p l a n g e b i e d  2.2 

Het plangebied aan de Leuringslaan 55 is gelegen in het gebied tussen de 

woonwijk Sintmaheerdt in Tolbert en het bedrijventerrein Diepswal in 

Leek. De wijk Sintmaheerdt is gebouwd tussen eind jaren zeventig en 

begin jaren negentig.  

 

Het plangebied bestaat uit het noordelijke deel van het perceel Leurings-

laan 55 en een ten oosten van dit perceel gelegen open terrein. Op de 

locatie Leuringslaan 55 staat in de huidige situatie een grondgebonden 

woning, welke zal worden gesloopt.  

 

 

 

De Leuringslaan is van oudsher een landweg die de verbinding vormt 

tussen de Hoofdstraat van Tolbert in het noorden en de Diepswal in het 

zuiden. Na de ontwikkeling van de woonwijk Sintmaheerdt en het bedrij-

venterrein Diepswal is de Leuringslaan behouden gebleven.  

 

Als ontsluiting heeft de Leuringslaan zijn functie voor het autoverkeer gro-

tendeels verloren, door een zogenaamde ‘knip’ nabij het Sportcentrum 

WERKEN 

LIGGING 

HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 

VERKEER 
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Leek. Deze is ingevoerd zodat de afwikkeling van het verkeer van en naar 

het sportcentrum alleen naar het zuiden toe via het bedrijventerrein 

Diepswal plaatsvindt en de woonwijk Sintmaheerdt wordt gevrijwaard van 

dit verkeer. Voor het langzaam verkeer vervult de Leuringslaan de functie 

van hoofdontsluitingsas. 

 

De gemeente Leek heeft aangegeven dat er in de zone waarin het plan is 

gelegen een reservering ligt die het in de toekomst mogelijk moet maken 

dat er een oost-westgerichte ontsluitingsweg kan worden aangelegd. Dit 

ter ontsluiting van een in studie zijnd woongebied ten westen van de 

Tolbertervaart.  

 

 
L o c a t i e  L e u r i n g s l a a n  5 5  

 

De omgeving waarin het plangebied ligt, maakte voorheen onderdeel uit 

van het coulissenlandschap. Ook de Leuringslaan kent een sterke beplan-

ting. Naast de beplanting is ook een deel van de oude bebouwing in het 

gebied blijven bestaan. Het perceel Leuringslaan 55 heeft een landelijk 

karakter en is een restant van de situatie voor de ontwikkeling van het 

stedelijk gebied Leek-Tolbert. 

 

Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een gemeentelij-

ke groensingel (elzensingel) met daarachter de achtertuinen van de wo-

ningen aan de Heihorst. Ten westen van het plangebied ligt verder een 

volkstuinencomplex. Ook aan de zuidzijde van het plangebied ligt een 

groensingel ter afscherming van de bedrijfbebouwing van het terrein 

Diepswal. 

 

GROEN 
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Z i c h t  o p  l o c a t i e  r i c h t i n g  n o o r d w e s t e n  

 

Het plangebied is gelegen in een 60 m brede groenzone die aan de west-

zijde grenst aan de Tolbertervaart. Door de zone loopt een greppel die in 

verbinding staat met de sloot langs de Leuringslaan. Het gebied watert af in 

zuidoostelijke richting via het Leeksterhoofddiep naar het Leekstermeer.  

 

 

 

WATER 
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3 B e l e i d  

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  3.1 

Het Provinciaal Omgevingsplan II (POP II), vastgesteld door Provinciale 

Staten op 5 juli 2006, gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak met toe-

komstperspectieven voor de regio's Centraal, Noord, Oost en West. Deze 

regioperspectieven bestaan uit een doorkijk naar 2030, een gebiedstype-

ring met de belangrijkste kwaliteiten, kansen en aandachtspunten en op-

gaven. De gemeente Leek valt onder de regio West.  

 

De hoofddoelstelling van het POP II is 'voldoende werkgelegenheid en 

een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking 

van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving, waarbij toekomstige gene-

raties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame 

ontwikkeling)'. Dit sluit aan bij de drie sporen uit het Kompas voor het 

Noorden, te weten: dynamische economie, sterke steden en een leefbare 

omgeving. Het beleid voor de periode tot en met 2010 is in het POP II 

onderverdeeld in vijf thema's: Ondernemend Groningen, Wonen in Gro-

ningen, Karakteristiek Groningen, Bereikbaar Groningen en Schoon en 

Veilig Groningen. Deze thema's, inclusief de daaruit voortvloeiende functie-

toekenning, vormen in belangrijke mate het beoordelings- en toetsingska-

der voor plannen van gemeenten en waterschappen, alsmede voor 

vergunningverlening. 

 

De inzet voor woningbouw is vooral gericht op ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid. Woningbouw in de niet stedelijke centra mag in principe 

alleen voor de eigen behoefte plaatsvinden. Daarbij wordt gestreefd naar 

concentratie van woningbouw in de centrumdorpen. Dat zijn de dorpen 

met een redelijk volwaardig en compleet pakket aan voorzieningen.  

 

Op grond van het POP II zijn gemeenten verplicht tot het opstellen van 

een gemeentelijk woonplan waarin zij hun beleid (zowel kwalitatief als 

kwantitatief) ten aanzien van het wonen vastleggen 

 

Leek ligt in de economische kernzone 'Leek-Groningen-Assen-Hoogezand-

Veendam-Winschoten'. De stuwende bedrijvigheid wil de provincie in 

onder andere deze kernzone concentreren. De provincie heeft als doel 

ervoor te zorgen dat de 'ijzeren voorraad' aan bedrijventerreinen beschik-

baar is van drie- tot vijfmaal de jaarlijkse uitgifte.  

 

 

POP II 

WONEN 

WERKEN 
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G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  3.2 

In deze paragraaf komen achtereenvolgend het conceptbestemmingsplan, 

het woonplan en de welstandsnota aan bod.  

 

Voor de wijk Sintmaheerdt, waarin het plangebied is gelegen, is een nieuw 

bestemmingsplan in voorbereiding. In dit nieuwe plan wordt rekening 

gehouden met de nieuwe woon-werklocatie in het uiterste zuidoosten 

van deze woonwijk.  

 

De gemeente Leek heeft samen met de gemeenten Grootegast, Marum 

en Zuidhorn het Woonplan Westerkwartier opgesteld. Dit plan is in 2002 

vastgesteld door de gemeenteraad van Leek. 

In het Woonplan Westerkwartier is een analyse gemaakt van de huidige 

woningvoorraad en de behoefte aan nieuwbouw. Daarmee hebben de 

gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn een stevige basis gelegd 

voor een regionaal woningbouwbeleid. Uitgangspunt voor het te voeren 

beleid is niet alleen het creëren van voldoende aanbod, maar ook het op 

peil houden/brengen van de huidige voorraad. Ruimtelijke kwaliteit is het 

steekwoord.  

 

Op grond van de wijziging van de Woningwet zijn gemeenten voor het 

welstandstoezicht verplicht te beschikken over een door de gemeenteraad 

vastgestelde welstandsnota. De Welstandscommissie dient vervolgens de 

bouwplannen aan deze door de gemeenteraad geformuleerde en voor 

iedereen kenbare uitgangspunten te toetsen. De welstandsnota geeft op 

hoofdlijnen aan welke beleidsmatige inzet en procedures het gemeente-

bestuur kiest voor het voeren van een welstandstoezicht. Op basis van een 

verkenning van de gemeente zijn gebiedsgerichte criteria voor deelgebie-

den van landschappen en kernen en objectgerichte criteria beschreven. 

Per deelgebied is aangeduid hoe en waarop het gemeentebestuur bouw-

plannen gaat toetsen. Het plangebied wordt in de Welstandsnota van de 

gemeente Leek gerekend tot 'de jaren '80'. De criteria voor dit deelgebied 

zijn als volgt:  

 

P l a a t s i n g  

- Handhaven van de groenstructuren. In Sintmaheerdt fase I en II bij 

wijzigingen aandacht schenken aan de herkenbaarheid van de 

hoofdinfrastructuur. Aanwezige rooilijnen respecteren. 

 

H o o f d v o r m  

- Wijzigingen minimaal op blokniveau ontwikkelen. 

- Aanbouwen in schaal ondergeschikt aan hoofdgebouw. 

 

 

CONCEPTBESTEMMINGSPLAN 

WOONPLAN WESTERKWARTIER 

WELSTANDSNOTA 
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A a n z i c h t e n / O pm a a k  

- Wijzigingen minimaal op blokniveau afstemmen. 

- Details in samenhang met de hoofdvorm. 

 

Omdat het onderhavige plan een speciale situatie betreft, zijn er extra 

toetsingscriteria opgesteld. Deze komen in paragraaf 4.2 aan bod.  
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4 T o e k o m s t i g e  

s i t u a t i e  

Dit hoofdstuk gaat in op de toekomstige situatie van het plangebied.  

P l a n b e s c h r i j v i n g  4.1 

De initiatiefnemer heeft de gemeente Leek verzocht medewerking te ver-

lenen aan de ontwikkeling van het perceel aan de Leuringslaan 55 te Leek 

ten behoeve van wonen en werken. De gemeente heeft aangegeven dat 

een deel van de locatie is gereserveerd voor een toekomstige ontslui-

tingsweg. In overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer is besloten 

te komen tot een grondruil. De kavel ten oosten van het perceel Leurings-

laan 55 was in het bezit van de gemeente Leek en zal nu deels worden 

betrokken bij het plan. De gemeente Leek heeft in ruil voor deze grond 

het zuidelijk deel van het perceel van de initiatiefnemer in handen gekre-

gen, zodat de mogelijkheid blijft bestaan hier in de toekomst een ontslui-

tingsweg aan te leggen. 

 

Het voorliggende plan gaat uit van een verdeling van het terrein in vijf 

kavels ten behoeve van wonen en werken. Haaks op de Leuringslaan 

wordt een straat aangelegd ter ontsluiting van de vijf kavels. 

De woningen staan langs de ontsluitingsstraat op minimaal 5 m afstand 

van de straat in één voorgevelrooilijn. De dichtst bij de Leuringslaan gele-

gen woning is georiënteerd op zowel de Leuringslaan als de nieuwe ont-

sluitingsstraat. 

 

De bedrijfsgebouwen zijn geschakeld aan het woonhuis en staan minimaal 

5 m terug ten opzichte van de voorgevel van de woning.  

In het stedenbouwkundig plan is gekozen voor het plaatsen van de wo-

ning aan de oostzijde en de bedrijfsgebouwen aan de westzijde. Hierdoor 

ontstaat een ritme in het plan waarbij de woning het beeld bepaalt en het 

bedrijfsgebouw achter de woning is gelegen (gezien vanaf de Leurings-

laan). Uitzondering hierop is de woning op de hoek met de Leuringslaan, 

hier is sprake van een gespiegelde opzet. 

 

ACHTERGROND 

STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
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In de navolgende figuur zijn de nieuwe kavels weergegeven.  

 

 

 

Tussen de woon-werkkavels en de woningen aan de Heihorst (ten noor-

den van het plangebied) zal de huidige gemeentelijke Elzensingel gehand-

haafd blijven, zodat er sprake is van voldoende buffer tussen het wonen en 

het werken. Aan de zuidzijde van het plan is, zoals gezegd, de reservering 

voor een toekomstige ontsluitingsweg opgenomen. 

B e e l d k w a l i t e i t  4.2 

Voor het bouwplan van de woningen en bedrijfspanden is een aantal 

toetsingscriteria opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de drie 

onderstaande aspecten. 

 

P l a a t s i n g  

- de woningen liggen in één voorgevelrooilijn; 

- de woningen zijn op de straat georiënteerd (en daarmee op de 

mogelijke toekomstige ontsluiting); 

-  de woning op de hoek met de Leuringslaan is zowel op de Leu-

ringslaan als op de ontsluitingsstraat georiënteerd; 

- de bedrijfspanden zijn geschakeld aan de woningen; 

- de bedrijfspanden liggen achter de voorgevelrooilijn van de wonin-

gen. 

 

H o o f d v o r m  

- de woningen hebben een rechthoekige basisvorm; 

- de woningen zijn voorzien van een lessenaarskap;  

- de hellingshoek van de kap is minimaal 45 graden; 

- de goothoogte van de woningen is maximaal 3,5 m; 

- de nokhoogte van de woningen is maximaal 11 m; 

- de bedrijfspanden hebben een rechthoekige basisvorm; 
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- de bedrijfspanden zijn plat afgedekt of kennen een lessenaarskap; 

- de bouwhoogte van de bedrijfspanden is maximaal 6 m. 

 

K l e u r -  e n  m a t e r i a a l g e b r u i k  

- de woningen dienen overwegend te worden uitgevoerd in bak-

steen, aangevuld met glas en hout; 

- de kleuren dienen gedekt te zijn, dakpannen dienen te worden 

uitgevoerd in rood of antraciet, echter niet glanzend, en er dient 

een zorgvuldige detaillering te zijn; 

- de bedrijfspanden dienen overwegend te worden uitgevoerd in 

plaatmaterialen, de basis (1 m van het maaiveld) is echter uitge-

voerd in dezelfde baksteen als de woning; 

- de kleurstelling van het plaatmateriaal is donker (donkerblauw, 

donkergroen, zwart). 

 

Een bouwvergunning kan alleen worden afgegeven wanneer wordt vol-

daan aan vorenstaande criteria.  
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5 O n d e r z o e k  

G e l u i d  5.1 

In opdracht van initiatiefnemer is door Stroop raadgevende ingenieurs bv 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels 

vanwege geluidbronnen in de omgeving van het nieuwbouwplan aan de 

Leuringslaan. 

Het nieuwbouwplan ligt enerzijds binnen de (geluid) invloedsfeer van 

Sportcentrum Leek, anderzijds binnen (geluid) invloedsfeer van een even-

tueel aan te leggen rondweg.  

 

Door de gemeente Leek is aangegeven dat de geluidbelasting -door activi-

teiten in het Sportcentrum Leek- op het nieuwbouwplan niet de waarden 

van de woning aan Heihorst 42 mag overschrijden. 

Aan de hand van het rekenmodel van sportcentrum Leek, behorend bij 

het akoestisch rapport, is de geluidsbelasting op de maatgevende woning 

van het plangebied berekend. Dit onderzoek leidt tot de volgende conclu-

sie: 

- uit de resultaten blijkt dat, door een gewijzigd ontwerpplan, tijdens 

alle bedrijfssituaties de geluidbelasting op het plangebied, ten op-

zichte van de bestaande (referentie)woning aan Heihorst 42, de 

waarden niet overschrijdt.  

 

De gemeente heeft gevraagd om voor het onderhavige plan rekening te 

houden met een nieuwe rondweg ten zuiden van het plangebied. Daar er 

echter nog niets concreet is vastgesteld met betrekking tot de aanleg van 

deze weg, is het niet mogelijk om een toetsing aan de Wet geluidhinder 

met betrekking tot wegverkeerslawaai uit te voeren. De initiatiefnemer wil 

de toekomstige bewoners van het plangebied zoveel mogelijk bescher-

ming bieden door een behaaglijk binnenklimaat in de woning te bieden. 

Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 

- de woningen worden voorzien van een mechanisch gebalanceerd 

ventilatiesysteem; 

- er zal een goede kierdichting (luchtdichtheid) worden toegepast, 

zodat er aan de EPC-eis kan worden voldaan. 

 

Op basis van het Bouwbesluit moet de geluidwering van een gevel mini-

maal 20 dB bedragen. Bij toepassing een mechanisch ventilatiesysteem en 

een goede kierdichting bedraagt de geluidwering van een gevel 26 tot 28 

dB. 
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Met betrekking tot de nieuwe rondweg wordt derhalve geconcludeerd 

dat door de toepassing van mechanische ventilatie in combinatie met een 

goede kierdichting bij de nieuwe woningen voldoende rekening wordt 

gehouden met het aspect wegverkeerslawaai.  

 

Op basis van het voorgaande zijn er uit het oogpunt van geluidhinder 

geen belemmeringen om binnen het plangebied woningbouw te realise-

ren. Het volledige onderzoeksrapport is opgenomen in de bijlage. 

L u c h t k w a l i t e i t  5.2 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïm-

plementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde nor-

men gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet mili-

eubeheer in werking getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Pro-

jecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst 

aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op 

de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaar-

den voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor 

een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

 

Enerzijds is de wet in werking getreden, anderzijds is er nog geen sprake 

van een definitief vastgesteld NSL. Deze interim-periode zal naar verwach-

ting voor geheel 2008 gelden. Tijdens deze periode geldt dat nieuwe 

projecten moeten voldoen aan de grenswaarden.  

Het kabinet heeft gedurende de interim-periode een grens van 1% ver-

slechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 0,4 µg/m3 

NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ vastgesteld en deze vastge-

legd in de AMvB-nibm.  

Een verslechtering van de luchtkwaliteit van 1% of minder sluit goed aan 

bij de uitspraken van de Raad van State. Voor de komende jaren wordt 

door het Milieu en Natuur Planbureau een daling van de relevante achter-

grondconcentraties van zowel PM10 als NO2 met circa 0,4–0,6 µg/m3 per 

jaar verwacht als gevolg van (internationaal) bronbeleid. Uitgaande van het 

criterium van de Raad van State, dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen 

leiden tot het overschrijden of niet bereiken van de grenswaarden, acht 

het kabinet projecten die 1% aan de bestaande concentraties toevoegen 

NSL/NIBM 

INTERIMPERIODE 
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aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat deze 1% binnen een jaar gecom-

penseerd zal worden door de trendmatige verbetering van de luchtkwali-

teit, zodat per saldo geen verslechtering optreedt. 

 

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 5 woningen. Op 

basis van de CROW-publicatie nr. 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werk-

gebieden’ (oktober 2007) mag worden uitgegaan van een ritproductie van 

zeven ritten per woning. Dit betekent op de Leuringslaan een toename van 

maximaal 35 mvt/etmaal.  

Indien de toename van het verkeer op de weg groter zou zijn dan onge-

veer 700 mvt/etmaal kan de grens van 1% (een toename van 0,4 µg/m3 

NO2 of PM10) overschreden worden. De toename vanwege het plan is 

echter lager dan 600 mvt/etm en daarmee de 1% norm. Het plan kan 

daarom worden beschouwd als een nibm-project. Onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

B o d e m  5.3 

Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de bodem (grond en grondwa-

ter) wordt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten worden separaat toegevoegd. 

A r c h e o l o g i e  5.4 

Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de Wet op 

de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ, 1 september 2007) te 

worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel 

van de WAMZ is namelijk: ‘bescherming van aanwezige en te verwachten 

archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende activi-

teiten’. Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt reke-

ning gehouden met zowel de bekende als de te verwachten 

archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de Archeologi-

sche Monumentenkaart (AMK) geraadpleegd worden. Voor de te ver-

wachten waarden wordt gebruikgemaakt van de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). 

 

In het plangebied is geen bekend (geregistreerd) archeologisch terrein in 

het geding. Er zijn geen archeologische vondsten bekend uit het plange-

bied. De bodem in het plangebied bestaat uit veldpodzolgronden zonder 

deklaag. Dit betekent dat het prehistorisch maaiveld gelijk is aan het huidi-

ge maaiveld. In dergelijke omstandigheden is de kans dat eventuele prehis-

torische resten zijn aangetast zeer groot.  

Het plangebied is tevens bebouwd of bebouwd geweest, maar maakt 

geen deel uit van de historische kern van Leek.  

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

VERKENNEND BODEMONDER-

ZOEK 

ARCHEOLOGISCH ADVIES 
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Op grond van bovenstaande wordt nader archeologisch onderzoek niet 

nodig geacht.  

Het volledige advies is toegevoegd in de bijlag.e 

W a t e r  5.5 

Op grond van artikel 12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in 

de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opge-

nomen. Deze paragraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is ge-

houden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 

situatie. Voorafgaand aan deze ruimtelijke onderbouwing zal overleg met 

het Waterschap Noorderzijlvest plaatsvinden. 

 

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst 'Waterbeleid 21e 

eeuw', dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plan-

nen een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden 

uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de water-

huishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het 

is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces 

van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen 

en besluiten’.  

 

Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (Vierde Nota Water-

huishouding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn water en de 

beleidslijn Ruimte voor de Rivier). De watertoets wordt uitgevoerd binnen 

de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening 

en water, op basis van het commitment van de betrokken partijen blijkend 

uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw.  

 

Bij nieuwe bouwlocaties acht de provincie duurzaam waterbeheer als 

vanzelfsprekend. Op bestaande locaties dienen mogelijkheden voor verbe-

tering te worden benut bij herstructurering en groot onderhoud. Aan-

dachtspunten bij duurzaam waterbeheer zijn onder andere: 

- voldoende ruimte voor waterberging in waterpartijen met natuur-

vriendelijke oevers; 

- beperken van verdroging door schone, verharde oppervlakken van 

de riolering af te koppelen en regenwater in de bodem te laten in-

filtreren; 

- opvangen van verontreinigd water dat over verhardingen afstroomt; 

- gebruiken van duurzame bouwmaterialen volgens het convenant 

Duurzaam Bouwen. 

 

ALGEMEEN 

BELEIDSKADER 

PROVINCIAAL BELEID 
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Wa t e r p l a n  W e s t e r k w a r t i e r  

De gemeente Leek heeft in samenwerking met de gemeenten Grootegast, 

Marum en Zuidhorn het Waterplan Westerkwartier opgesteld. In het wa-

terplan is de Watervisie Regio West 2020 opgenomen waarin het lande-

lijk beleid (Nationaal Bestuursakkoord Water, Waterbeleid 21e eeuw en 

Kaderrichtlijn Water) en het regionale beleid zijn vertaald in streefbeelden 

voor de bebouwde gebieden. 

 

Het gemeentelijk waterbeleid is volledig aan het waterplan geconfor-

meerd. Verder wordt de notitie Stedelijk Water van het Waterschap Noor-

derzijlvest (zie volgende paragraaf) in het gemeentelijk beleid gehanteerd. 

 

N o t i t i e  S t e d e l i j k  W a t e r  

De notitie Stedelijk Water vormt een toetsingskader voor ruimtelijke plan-

nen. Onder stedelijk gebied wordt ook bebouwd gebied in de kleinere 

kernen verstaan. 

Deze notitie heeft tot doel een overzicht te geven van gezamenlijke belan-

gen op het gebied van integraal waterbeheer en te komen tot een meer 

doelgerichte samenwerking tussen waterschap en gemeenten. 

Water dient als basis te worden genomen voor ruimtelijke keuzen. Kansen 

die waterstromen bieden voor structurering van het ruimtegebruik, kunnen 

worden benut op basis van drie hydrologische ordeningsprincipes: 

- de stroomgebiedbenadering; 

- de positioneringsbenadering; 

- de bufferbenadering. 

 

Met het oog op een evenwichtige waterhuishouding moet in ruimtelijke 

plannen sprake zijn van een goede ruimtelijke verdeling van water. Het 

verdient daarbij aanbeveling dat de ruimtelijke plannen zoveel mogelijk in 

overeenstemming zijn met de ligging van bestaande wateren. 

Waterhuishoudkundige versnippering moet worden vermeden door het 

streven naar samenhang en structuur in de watersystemen. In de plantoe-

lichting dient de bestaande en gewenste waterstructuur of het watersys-

teem worden toegelicht. 

Wa t e r t o e t s  5.5.1 

 

Het plangebied maakt deel uit van het watersysteem Leeksterhoofddiep, 

welke op zijn beurt weer behoort tot het deelstroomgebieddistrict Rijn-

Noord. De afwatering van het gebied vindt hoofdzakelijk in oostelijke rich-

ting plaats via het Leeksterhoofddiep.  

 

Het plangebied is op de functiekaart uit het waterbeheerplan aangeduid 

als stedelijk water. Het omliggende gebied geeft een functie voor land-

bouw en natuur. 

GEMEENTELIJK WATERBELEID 

BELEID WATERSCHAP 

HUIDIG WATERSYSTEEM 
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Voorliggend plan voorziet in beperkte wijzigingen van het watersysteem 

doordat het bebouwde/verharde oppervlak enigszins toeneemt (circa 

520 m²). Schone oppervlakken worden 100% afgekoppeld. Het gebruik 

van duurzame materialen wordt door de gemeente gestimuleerd. 

 

Wat betreft de drooglegging worden de uitgangspunten van de notitie 

Stedelijk Water gehanteerd. De door het waterschap gehanteerde eis be-

draagt 1,20 m tot 1,30 m ten opzichte van het maaiveld om problemen 

met grondwateroverlast te voorkomen.  

 

Omdat de toename van het verhard oppervlak (wegen, gebouwen en 

dergelijke) minder dan 750m²  is, hoeft voor het onderhavige plan geen 

compensatie in de vorm van waterberging te worden gecreëerd.  

 

E c o l o g i e  5.6 

Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen is een ecologische inventa-

risatie uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in het projectgebied. 

Tevens is gekeken naar effecten op beschermde gebieden in de omgeving. 

Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van 

de Flora- en faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van 

de Natuurbeschermingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur 

noodzakelijk is. Het projectgebied is hiertoe op 7 december 2007 bezocht 

door ecoloog de heer drs. M. van Dinther. 

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  ( F l o r a -  e n  f a u n aw e t )  5.6.1 

Uit de informatie op de website van Het Natuurloket (km-hok 220-574 

d.d. 25 januari 2008) en het veldbezoek blijkt dat soorten uit tabel 1 (licht 

beschermd), zoals kleine zoogdieren en amfibieën in en direct rond het 

projectgebied voor zullen komen. Ook zullen enkele vogels in en om het 

projectgebied tot broeden komen. Daarnaast kan niet worden uitgesloten 

dat verblijfplaatsen van de zwaarder beschermde steenmarter (tabel 2) en 

zwaar beschermde vleermuissoorten (tabel 3) in het plangebied aanwezig 

zijn. De schuren en oude stallen zijn geschikt voor steenmarters. De boer-

derij is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen en heeft potentiële in-

vliegopeningen.  

 

De aanwezige soorten uit tabel 1 worden niet in hun voortbestaan be-

dreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ten aanzien van vogels dient gedurende de werkzaamheden rekening te 

worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Men kan er in dit 

projectgebied van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtre-

den als buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedsei-

WATERHUISHOUDKUNDIGE 

EFFECTEN 

ADVIES EN OVERLEG WATER-

SCHAP NOORDERZJILVEST 

ECOLOGISCHE INVENTARISATIE 

INVENTARISATIE 
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zoen wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. Het 

weghalen van opgaande begroeiing en de sloop van de aanwezige be-

bouwing zal buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd of wor-

den gestart. Als werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en 

continu voortduren, zullen broedvogels een rustigere broedplaats (op eni-

ge afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden worden gestoord. 

Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het 

kader van de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwe-

zig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedsei-

zoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

 

Ten aanzien van steenmarter en vleermuizen zal nader onderzoek moeten 

plaatsvinden naar de aanwezigheid van deze soorten in het plangebied. 

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  5.6.2 

Het meest nabijgelegen gebied uit de Natuurbeschermingswet 1998 be-

treft het Leekstermeergebied op ruim 3 km van het plangebied (Vogel-

richtlijngebied). De Ecologische Hoofdstructuur (Natuurschoon Veghevuir) 

ligt op ongeveer 1,5 km van het plangebied.  

 

Beschermde gebieden liggen op een voldoende afstand van het project-

gebied en zijn hiervan bovendien gescheiden door bebouwing en infra-

structuur. Mede gelet op de aard van de ingrepen zijn dan ook geen 

negatieve effecten te verwachten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. De 

activiteit is ook niet in strijd met het POP II-beleid en het ‘nee, tenzij’-beleid 

uit de Nota Ruimte voor de Ecologische Hoofdstructuur. Voor verder on-

derzoek geeft deze inventarisatie geen aanleiding. 

C o n c l u s i e  5.6.3 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooron-

derzoek in het kader van de flora- en faunawet noodzakelijk is. Gezien de 

beperkte natuurwaarden en ligging van het projectgebied kan met betrek-

king tot het vooronderzoek worden volstaan met een onderzoek naar de 

aanwezigheid van vleermuizen en steenmarter. Vleermuizenonderzoek kan 

alleen worden uitgevoerd in de periode half april tot half oktober, aange-

zien vleermuizen buiten deze periode in winterslaap zijn.  

 

Een oriëntatiefase voor de Natuurbeschermingswet 1998 of een analyse 

van de Ecologische Hoofdstructuur is gezien de ligging van beschermde 

gebieden niet noodzakelijk. Het plan is hierdoor in het kader van gebieds-

bescherming uitvoerbaar.  

INVENTARISATIE 
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E x t e r n e  v e i l i g h e i d  5.7 

Begin augustus 2005 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in 

werking getreden. Dit besluit richt zich primair op inrichtingen die risico's 

met zich meebrengen voor de in de omgeving gelegen risicogevoelige 

objecten. Omdat het onderhavige plan de realisering van vijf risicogevoeli-

ge objecten betreft, is nagegaan of er risicovolle objecten in de omgeving 

zijn gesitueerd. 

 

Uit de Risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat er in de omgeving de vol-

gende risicovolle objecten zijn gesitueerd: 

- lpg-station aan de zuidrand van het bedrijventerrein Diepswal;  

- gebruik van ammoniak op twee locaties aan de zuidwestzijde van 

het bedrijventerrein Diepswal; 

- opslag van verpakte gevaarlijke stoffen aan de zuidrand van het 

bedrijventerrein Diepswal. 

 

Het plangebied bevindt zich echter buiten de 10-6/jr risicozone van de 

vorenstaande risicovolle objecten.   

 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen is ook van toepassing op het 

transport van gevaarlijke stoffen. Transport betreft het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen over de weg, het spoor en het water en het transport van ge-

vaarlijke stoffen door buisleidingen.  

 

De meest nabijgelegen wegen, de N372 en de A7, staan niet in de Risico-

atlas vervoer gevaarlijke stoffen. Risico's met betrekking tot vervoer van 

gevaarlijke stoffen over water of over het spoor zijn ook voor dit plan niet 

aan de orde. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico bij vaarwegen 

wordt op slechts enkele plaatsen in Nederland overschreden. De spoorlijn 

ligt op een te grote afstand van het plangebied om te worden meegeno-

men in het plan.  

In het plangebied komen ook geen gasleidingen welke een mogelijke 

belemmeringen zouden kunnen vormen 

M i l i e u a s p e c t e n  5.8 

Milieuaspecten worden geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, 

maar daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten 

rekening te worden gehouden. Het gaat dan met name om de situering 

ten opzichte van milieuhinderlijke elementen. 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich functies die van 

invloed kunnen zijn op het plangebied.  

 

BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID 

INRICHTINGEN 

TRANSPORT GEVAARLIJKE 

STOFFEN 
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Direct ten oosten van het plangebied is het sportcentrum Leek gesitueerd. 

Volgens de VNG brochure bedrijven en milieuzonering is de richtafstand 

tussen de perceelsgrens van de sporthal en een rustige woonwijk op basis 

van het aspect van geluid 50 m. In het geval dat niet aan deze richtafstand 

wordt voldaan, dient deze afwijking te worden gemotiveerd.  

 

De afstand tussen de perceelsgrens van de sporthal en de gevel van de 

meest oostelijke woning is minder dan 50 m. Met betrekking tot het as-

pect geluid is een onderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten van dit onder-

zoek wordt verwezen naar paragraaf 5.1.  

 

De afstand tussen de woningen en de ten zuiden gelegen bedrijven is 

meer dan 50 m. In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Diepswal 2001 

is opgenomen dat de bedrijven die toelaatbaar zijn in de noordrand van 

dit terrein (onder categorie B1), onder categorie 1 t/m 3 mogen vallen, 

met een zonering van 50 m. De meest nabije bestaande bedrijven op het 

terrein Diepswal (Leuringslaan 55, Mulderspark 3a, 7 en 9) hebben volgens 

hetzelfde plan ook milieucategoriën 1 tot en met 3. Met betrekking tot het 

bedrijventerrein Diepswal zijn er daarom geen belemmeringen te ver-

wachten.  
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6 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen zullen door 

de initiatiefnemer worden gedragen. 
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7 I n s p r a a k  

De resultaten van de inspraak zullen te zijner tijd in dit hoofdstuk worden 

opgenomen. 
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