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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan het Holmerpad 8 te Tolbert (gemeente Leek) is een volwaardig veehouderijbedrijf ge‐

vestigd. Enige tijd geleden  is een oude bedrijfswoning afgebrand en vervolgens gesloopt. 

De bedrijfsexploitant woont sindsdien  in een  tijdelijk onderkomen. Omdat dit een onge‐

wenste situatie is, zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe bedrijfswoning. 

Bij de locatie voor de nieuwe bedrijfswoning is tevens een combinatie gelegd met de uit‐

breidings‐  en  vernieuwingsplannen  van het  agrarisch bedrijf. Met het oog daarop  is de 

nieuwe woning  aan de  voorzijde  van de bedrijfsruimten  gesitueerd, dit  is  zowel  vanuit 

ruimtelijk oogpunt als ook met het oog op een goede bedrijfsvoering een goede  locatie. 

De ontwikkeling kan echter niet op basis van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 

Leek worden vergund. Daar  is het agrarisch bouwvlak voor het perceel afgestemd op de 

aanwezige bedrijfsbebouwing. 

De gemeente Leek wil in principe medewerking verlenen aan de gewenste bouw. Op basis 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo) kan dit door het verlenen van 

een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Een voor‐

waarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Ter 

motivering hiervan is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit rapport voor‐

ziet hierin. 

1.   2. Locatie 

Het projectgebied betreft het perceel aan het Holmerpad in de buurtschap De Holm even 

ten westen van de kern Tolbert. Het gebied hoort tot het buitengebied van de gemeente 

Leek.  In  onderstaande  figuur  is  de  ligging  van  het  projectgebied  globaal  aangegeven. 

 

 

Figuur 1. Ligging projectlocatie 
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1.   3. Planologische regeling 

Het  bedrijf  is  planologisch  geregeld  in  het  bestemmingsplan  Buitengebied  Leek,  dat  is 

vastgesteld op 17 maart 2010. Het heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch ‐ Agrarisch be‐

drijf 3’, agrarische bedrijven met een agrarisch bouwperceel tot 1,5 ha. Deze bestemming 

regelt  agrarisch  bedrijven  (grondgebonden  agrarische  bedrijven),  niet  zijnde  boom‐  of 

sierkwekerijen, houtteelt‐ of fruitteeltbedrijven. 

Verder  is van  toepassing de dubbelbestemming  ‘Waarde besloten gebied’, een bestem‐

mingsregeling die ziet op het kenmerkende landschapsbeeld van een half‐open tot plaat‐

selijk gesloten landschap. 

 

 

Figuur 2. Fragment  bestemmingsplan  Buitengebied  Leek  met  ligging  agrarisch 

  bouwperceel 

Bij agrarische bedrijven wordt ruimte geboden voor een bijbehorende bedrijfswoning. De‐

ze dient binnen het agrarisch bouwperceel te worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan 

voorziet  in een ruime omvang voor een dergelijke bedrijfswoning, namelijk tot maximaal 

1.000 m3. De voorgenomen locatie voor de agrarische bedrijfswoning ligt even noordelijk 

van het aangegeven bouwperceel. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 
2.   1. Huidige situatie 

Het agrarisch bedrijf in kwestie aan het Holmerpad ligt in een gebied, waar de agrarische 

functie de hoofdfunctie  is, met accent op de grondgebonden veehouderij. Plaatselijk ko‐

men ook andere vormen van agrarische bedrijven voor.  In  landschappelijke zin gaat het 

om het gebied dat hoort het  singelgebied van het Zuidelijk Westerkwartier, een gebied 

waarbij de aanwezigheid van boomsingels en beplantingselementen  zorgt voor een half 

open tot soms een gesloten  landschapsbeeld. Het bouwperceel wordt aan de noordzijde 

ontsloten via een lokale ontsluiting naar buurtschap De Holm. 

Rondom het projectgebied is sprake van een agrarische bedrijvigheid, plaatselijk afgewis‐

seld met woonpercelen.  Zo  ligt ook westelijk  van het  agrarisch bedrijf  een  zelfstandige 

woning die in het huidige plan een woonbestemming heeft gekregen. Zie ook figuur 3. 

 

 

Figuur 3. Luchtfoto projectgebied (bron: Bing maps) 

 

2.   2. Beschrijving initiatief 

Het  initiatief  richt  zich  op  een  de  plaatsing  van  een  agrarische  bedrijfswoning  aan  de 

noordzijde van het huidige agrarische bouwperceel. In combinatie daarmee wordt het erf 

heringericht en een goede overgang gemaakt met de meer zuidelijk geplaatste nieuwe lig‐

boxenstal. 
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Het  ingediende  initiatief richt zich op een woning met een oppervlakte van ruim 100 m². 

De woning wordt voorzien  in één bouwlaag met een forse kap: vandaar een goothoogte 

van circa 3,00 meter en een bouwhoogte van 8,75 meter. Tevens wordt voorzien  in een 

aangebouwde garage van een kleine 60 m² met eenzelfde goothoogte, maar met een iets 

bescheidener bouwhoogte. 

 

De aanvraag is zodanig dat de bestaande landschappelijke structureren in tact blijven: 

 de boomwal aan de oostzijde van de ligboxenstal; 

 de bomenrij aan de westzijde; 

 de aanwezige watergangen. 

 

Bovendien  is  tot de boomsingels en de watergangen  in een voldoende afstand voorzien 

met het oog op bereikbaarheid en onderhoud. In onderstaande figuur wordt de beoogde 

situering van de nieuwe bedrijfswoning weergegeven (aangepijld) en blijkt ook de overige 

inrichting van het bouwperceel. 

 

 

Figuur 4. Beoogde situering nieuwe agrarische bedrijfswoning Holmerpad 8 
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3. BELEIDSKADER 
3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte  (SVIR)  is op 13 maart 2012 door de minister 

vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke 

beleid. Om de verantwoordelijkheden te  leggen waar deze het beste passen, brengt het 

Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor 

een selectievere  inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belan‐

gen  is het Rijk verantwoordelijk en wil het  resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen 

hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. 

 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  (Barro) stelt regels omtrent de 13 aan‐

gewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR). Dit project raakt geen rijksbelangen uit het Barro. 

 
 

3.   2. Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan 2009‐2013 

Basis voor het provinciale  ruimtelijke beleid wordt gevormd door het Provinciaal Omge‐

vingsplan 2009‐2013 (POP, vastgesteld op 17 juni 2009). In het POP is aansluiting gezocht 

bij het actuele rijksbeleid. Voor het plangebied is het volgende relevant. 

Het plangebied is in het POP onder de aanduiding ‘landbouw’ gebracht. In deze zone is het 

beleid gericht op het handhaven en verbeteren van de productieomstandigheden voor de 

landbouw. Behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden en landschapskenmerken 

worden bevorderd,  voor  zover dat  geen belangrijke beperkingen  aan de  agrarische be‐

drijfsvoering oplegt. De gewenste ontwikkeling past binnen dit beleid. 

 

Provinciale Omgevingsverordening Groningen 

Naast het POP heeft de provincie Groningen sinds 17  juni 2009 ook de beschikking over 

een  vastgestelde Omgevingsverordening. De  omgevingsverordening  is  nauw  verbonden 

met het POP. Het POP bevat de doelstellingen van het provinciale beleid. Door de realise‐

ring van die doelstellingen zijn instrumenten nodig. De Omgevingsverordening is één van 

die  instrumenten. De regels uit de Omgevingsverordening sluiten nauw aan bij het POP. 

Op  24  september  2014  is  de  laatste  herziening  vastgesteld.  De Omgevingsverordening 

voorziet  in beginsel  in één agrarische bedrijfswoning per agrarisch bedrijf. De gewenste 

ontwikkeling is in overeenstemming met de verordening.  

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Het  geldende  bestemmingsplan  voor  het  buitengebied  van  de  gemeente  Leek  (2010) 

vormt het uitvoeringskader voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ont‐

wikkelingen  in het  landelijk gebied. Op enkele onderdelen die hier niet van belang  zijn, 

heeft het bestemmingsplan bij de Raad van State geen rechtskracht verkregen. 



blz 6  143305

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Tolbert Holmerpad 8 ‐ Verplaatsing bedrijfswoning 

  Status: Definitief / 21‐01‐2015 

In het bestemmingsplan  is op basis van het gebiedstype, de omvang van het bedrijf, de 

bedrijfsvoering en het  type bedrijf een omvang  van het bouwblok bepaald.  In dit geval 

gaat het om een agrarisch bedrijf  tot 1,5 hectare. Per agrarisch bedrijf voorziet het be‐

stemmingsplan Buitengebied Leek  in een bijbehorende bedrijfswoning. Voor wat betreft 

de situering van de bedrijfswoning past het initiatief niet in het bestemmingsplan.  
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4. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

Gemeentelijk is het initiatief voor de nieuwe locatie voor de bedrijfswoning beoordeeld. 

Algemeen is medewerking aanvaardbaar geacht, gelet op de agrarische hoofdfunctie van 

het gebied en de situatie op het bouwperceel waar eerder een woning door brand is ver‐

woest. Verder is bij medewerking het volgende overwogen: 

 

Omvang bouwperceel 

De omvang van het agrarisch bouwperceel zal zoveel mogelijk gelijk blijven binnen de toe‐

gestane  oppervlakte  van  1,5  hectare.  Aan  de  noordzijde  vindt  een  zekere  uitbreiding 

plaats ten behoeve van de bouw van de woning, aan de zuidzijde (zuidelijk van het aanwe‐

zige mestbassin) kan het bouwperceel een klein deel worden  ingekort, gelet op de situe‐

ring van de agrarische bedrijfsgebouwen. 

In een  toekomstige herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal de gewijzigde 

situering mettertijd worden meegenomen. 

 

Situering en hoofdvorm: 

Door herschikking van activiteiten en de nieuwbouw van een ligboxenstal verandert de in‐

deling van het bouwperceel. Daarbij wordt noordelijk van de bestaande bedrijfsgebouwen 

een  ligboxenstal gebouwd. Deze  ligt nog binnen het agrarisch bouwperceel. Het accent 

van de bouwactiviteiten verschuift daarmee  in noordelijke  richting. Aan de wegzijde die 

ter plaatse  in noordwestelijke richting  loopt, wordt de woning gesitueerd en daarop ook 

georiënteerd. De nieuwe bebouwing krijgt daarmee een plaats tussen de lokale ontsluiting 

naar  De  Holm  en  aanwezige  landbouwreed.  Qua  hoofdvorm  zal met  de  bouw  in  één 

bouwlaag met kap worden aangesloten op het heersende beeld van agrarische bedrijfs‐

woningen. 

 

Landschappelijke inpassing 

Gelet op de  ligging van het plangebied binnen het  singellandschap, dat onder meer  tot 

uitdrukking komt in de dubbelbestemming ‘Waarde ‐ Besloten gebied’, is een goede land‐

schappelijke inpassing noodzakelijk. Met de volgende zaken kan daaraan worden voldaan: 

 In het plan wordt uitgegaan van inpassing van de oostelijke singel alsmede van de be‐

planting die het bouwperceel aan de westzijde van het agrarisch gebied afschermt; 

 Verder wordt aangesloten bij de in hoofdzaak noordzuid gerichte richting in de verka‐

velingsstructuur. 

 De aanwezigheid van voldoende open water ter compensatie van de toename van de 

verharding. Met de nieuwe bedrijfswoning gaat het primair om vervanging van een 

eerder aanwezige woning. Er wordt voorzien in een voldoende waterberging. 



blz 8  143305

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Tolbert Holmerpad 8 ‐ Verplaatsing bedrijfswoning 

  Status: Definitief / 21‐01‐2015 

5. OMGEVINGSASPECTEN 

Het uitgangspunt  is dat  in de beoogde  situatie en  tijdens de uitvoering van het project, 

een goede omgevingssituatie bestaat. Dit hoofdstuk geeft  in relatie tot het  initiatief een 

omschrijving van ieder omgevingsaspect.  

5.   1. Beoordeling omgevingsaspecten 

Om te beoordelen of het project uitvoerbaar is, moet dit worden getoetst aan de sectora‐

le wetgeving op het gebied van de milieu‐ en omgevingsaspecten.  Los van de  sectorale 

wetgeving  is  het  criterium  van  een  ‘goede  ruimtelijke  ordening’  van  belang.  Zoals  in 

hoofdstuk 4 aangegeven, wordt daaraan voldaan. Deze toetsing  is opgenomen  in de na‐

volgende tabel.  

 

Omgevingsas‐

pect 

Toetsingskader Conclusie

Geluidhinder  Wet geluidhinder Met de bouw van de bedrijfswoning op een 

nieuwe locatie is op zichzelf sprake van een 

geluidgevoelig object. 

De  woning  ligt  aan  een  landelijke  ont‐

sluiting  die  louter  voor  bestemmingsver‐

keer  is bedoeld. Strijdigheden met de Wet 

geluidhinder worden niet verwacht. 

Luchtkwaliteit  Wet milieubeheer, 

Regeling Nibm 

Het  project  zal  niet  in  betekenende mate 

(Nibm) bijdragen aan de verslechtering van 

de  luchtkwaliteit.  Het  gaat  om  vervanging 

van een bestaande woning. 

Milieuzonering  Richtafstanden 

VNG‐brochure Bedrij‐

ven en milieuzonering, 

Wet geurhinder en 

veehouderij 

Aandachtspunt kan zijn dat de situering van 

de  dienstwoning  dichterbij  agrarische 

bouwpercelen  in de omgeving komt  te  lig‐

gen. Evenwel, de afstand tot het meest na‐

bij gelegen agrarisch bouwperceel is 100 m 

en  verder.  Problemen  worden  dienaan‐

gaande niet verwacht. 

Bodem  Bouwbesluit, 

Risico’s volksgezond‐

heid 

Voor  de  aanvraag  van  de  omgevingsver‐

gunning, onderdeel bouwen, is een verken‐

nend  bodemonderzoek  uitgevoerd.  Hier‐

mee wordt aangetoond dat er geen risico’s 

voor  de  volksgezondheid  ontstaan  en  dat 

het voornemen uit oogpunt van bodem uit‐

voerbaar is. 

Externe  

veiligheid 

Bevi, Bevb, Basisnet Uit de  risicokaart van de provincie Gronin‐

gen blijkt dat  er  in of nabij het projectge‐

bied  geen  risicovolle  inrichtingen,  noch 

transportassen  of  hogedruk  aardgastrans‐
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portleidingen aanwezig zijn.

Waterparagraaf Waterwet  Het projectgebied ligt in het beheersgebied 

van het waterschap Noorderzijlvest. Het  is 

aan  het  waterschap  kenbaar  gemaakt  via 

de digitale watertoets  

Belangrijke aspecten die invloed hebben op 

de waterhuishouding zijn  ingrepen aan wa‐

tergangen,  de  toename  van  het  verhard 

oppervlak  en  de  afvoer  van  hemel‐  en  af‐

valwater vanaf het perceel.  

 

Het waterschap  hanteert  dat  bij  een  toe‐

name van de verharding van meer dan 750 

m² (in bebouwd gebied) en 2500 m²  (in het 

buitengebied) compenserende maatregelen 

nodig zijn die  in samenspraak met het wa‐

terschap  in  een  ruimtelijk  plan  moeten 

worden  vastgelegd.  De  toename  aan  ver‐

harding is minder dan 2.500 m2.  

In  totaal  wordt,  in  samenhang  met  de 

maatregelen  op  het  aangrenzende  erf, 

voorzien in een toename van de verharding 

van ± 1225 m2. Compenserende maatrege‐

len  zijn  daarom  niet  noodzakelijk.    Wel 

wordt opgemerkt dat de aanwezige water‐

gangen  langs  het  bouwperceel  intact  blij‐

ven. 

De  afvoer  van  hemel‐  en  afvalwater  blijft 

ongewijzigd.  Bovendien  betreft  het  een 

ontwikkeling  die  past  binnen  de  uitgangs‐

punten  van  het  geldende  bestemmings‐

plan. 

 

In het kader van het vooroverleg wordt dit 

project voorgelegd aan het waterschap. 

Ecologie:  

gebiedsbe‐

scherming 

Natuurbeschermings‐

wet, 

Ecologische  

Hoofdstructuur (EHS) 

Ecologisch  onderzoek  heeft  plaatsgehad: 

Verkennend  onderzoek  Flora‐  en  faunawet 

Holmerpad  8  te  Tolbert  (Milieu  adviesbu‐

reau Eco Reest, 10‐07‐2014). 

Het projectgebied  ligt op  circa 4 kilometer 

vanaf  het  Natura  2000‐gebied  Leekster‐

meergebied.  Gelet  op  de  afstand  en  de 

kernopgave van het Natura 2000‐gebied  is 

een nadere toets niet noodzakelijk. 

De  afstand  tot  het  dichtstbijzijnde  EHS‐
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gebied  (landgoed  Steenhuis  e.o.  in  de  ge‐

meente Marum)  is circa 1,5 km. Gezien de 

ruime  afstand  en  de  kleinschalige  ingreep 

worden geen negatieve effecten verwacht. 

Ecologie: 

Soortenbe‐

scherming 

Flora‐ en faunawet Het onderzoeksterrein maakt geen deel uit 

van  het  permanente  leefgebied  van  strikt 

beschermde  soorten.  Gebleken  is  dat  het 

onderzoeksgebied  geen  cruciale  rol  speelt 

binnen het  leefgebied van strikt bescherm‐

de  soorten.  Verder  hebben  de werkzaam‐

heden  geen  invloed  op  plaatselijke  vleer‐

muispopulaties.  

Cultuurhistorie  Besluit ruimtelijke 

Ordening 

Binnen  het  projectgebied  is  geen  sprake 

van  specifieke  cultuurhistorische waarden. 

Wel  kan  de  kleinschalige  houtsingelstruc‐

tuur van het landschap als cultuurhistorisch 

waardevol worden aangemerkt. De ontwik‐

keling  doet  geen  afbreuk  aan  deze  struc‐

turen.  Er  wordt  op  de  aanwezige  land‐

schapsstructuur  aangesloten  en  boomsin‐

gels en boombeplanting worden ingepast.  

Archeologie  Monumentenwet Er  is archeologisch bureauonderzoek uitge‐

voerd  (Holmerpad  8  te  Tolbert,  gemeente 

Leek, Een Archeologisch Bureauonderzoek), 

Stichting Libau, 30 juni 2014, 14‐162). Libau 

heeft  daarin  de  archeologische  betekenis 

onderzocht.  Daaruit  komt  naar  voren  dat 

het plangebied in een middeleeuws ontgin‐

ningslint  ten  zuidwesten van Tolbert  is ge‐

legen  op  een  dun  esdek.  Niet  uitgesloten 

wordt dat in het plangebied archeologische 

resten uit de middeleeuwen en mogelijk uit 

de  steentijd  aanwezig  zijn.  Daarom wordt 

geadviseerd  archeologisch  booronderzoek 

uit  te  voeren.  Afhankelijk  daarvan  kunnen 

nadere stappen worden gezet. 

Kabels en  

leidingen 

Planologisch relevante

kabels en leidingen 

In  en  rondom  het  projectgebied  zijn  geen 

transportleidingen aanwezig die een beper‐

king vormen voor het project. 
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6. UITVOERBAARHEID 

 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een omge‐

vingsvergunning. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  in de maatschappelijke en de eco‐

nomische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Dit project maakt de bouw van een nieuwe agrarische dienstwoning binnen de agrarische 

bedrijfsbestemming mogelijk.  

Er  is geen sprake van een ontwikkeling waarbij grote maatschappelijke belangen zijn ge‐

moeid. Wél dient de ontwikkeling het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf. 

In het kader van de procedure, die hierna is genoemd, wordt een ieder in de gelegenheid 

gesteld bedenkingen kenbaar te maken. 

 

Procedure omgevingsvergunning 

Op  grond  van  artikel  6.18  van  het  Besluit  omgevingsrecht  (Bor) moet  de  ontwikkeling 

worden voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Het Waterschap Noorderzijlvest is 

middels de watertoets op de hoogte van het project gebracht. Daarnaast  is het project 

voorgelegd aan de provincie Groningen.  

De  ontwerp‐omgevingsvergunning met  bijbehorende  stukken  is  daarna  gedurende  een 

periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot 

het indienen van zienswijzen.  

Er  zijn  geen  zienswijzen  ingediend.  De  omgevingsvergunning  is  verleend  op  21  januari 

2015.  

 

Met de voorgenoemde procedure zal de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het pro‐

ject worden gepeild. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het project betreft een particulier  initiatief, waarmee de  gemeente geen  financiële be‐

moeienis heeft. Het gaat om de herbouw van een agrarische bedrijfswoning op een ande‐

re locatie  

6.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden 

voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw‐ en woonrijp maken en kosten 

voor de  ruimtelijke procedure.  Indien er  sprake  is van bepaalde bouwplannen, dient de 

gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan op te stellen. Van deze verplichting kan 

worden afgezien als het kostenverhaal  anderszins verzekerd is. Dit kan middels een ante‐

rieure overeenkomsten. Voor  vaststelling  van het planologisch besluit dient duidelijk  te 

zijn op welke wijze de kosten zullen worden verhaald.  

Dit project maakt een bouwplan op basis van artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening mo‐

gelijk.  In beginsel dient daarom een grondexploitatieplan te worden opgesteld. Van deze 



blz 12  143305

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Tolbert Holmerpad 8 ‐ Verplaatsing bedrijfswoning 

  Status: Definitief / 21‐01‐2015 

verplichting kan afgeweken worden indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie 

over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

 
In dit geval is er sprake van een bouwplan, namelijk de bouw van een bedrijfswoning. Het 

kostenverhaal  is anderszins verzekerd, omdat de kosten door de  initiatiefnemer worden 

gedragen.   
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7. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevings‐

vergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de verplaatsing van 

de bedrijfswoning in afwijking van het geldende bestemmingsplan wordt vergund. 

 

De afwijking betreft het verplaatsen van de bedrijfswoning op een locatie waarvoor in het 

bestemmingsplan geen bouwvlak is opgenomen.  

 

Afweging 

Het project is in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel rijks, 

provinciaal en gemeentelijk niveau en veroorzaakt geen conflicten met de sectorale wet‐ 

en regelgeving. 

 

Conclusie 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goe‐

de ruimtelijke ordening. 
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datum 19-8-2014
dossiercode    20140819-34-9440

UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Plan: 12356 Vd Velde

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

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Nieuwbouw woning en stroloods Van der Velde
Oppervlakte plangebied: 12946 m2
Toename verharding in plangebied: 1225 m2
Kaartlagen geraakt: Ja

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

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: M. de Lange
Organisatie: Kenders Bouw
Postadres: Industrieweg 37
PC/plaats: 9780AA Bedum
Telefoon: 31505734767
Fax:
E-mail: info@meanderarchitectuur.nl

Gemeente Leek

Contactpersoon: Team Ruimtelijke Ordening
Telefoon: 0594-551515
E-mail: info@leek.nl

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

Waterbeleid

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het
doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de
zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor
de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de
Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn
ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige
maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon
houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en
streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door
de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De
provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies.

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerplan 2010 - 2015. De ruimtelijke zonering van de
provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap benadrukt



in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een
optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in
het landschap.

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

Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen

Hier komen ondiepe storende lagen voor. Deze lagen, die vaak uit klei of leem bestaan, zorgen ervoor dat hemelwater moeilijk
in de grond kan infiltreren. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan bij hevige neerslag. Deze locaties zijn zonder aanvullende
maatregelen ongeschikt voor bijvoorbeeld woningbouw.

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

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed op de waterhuishouding en/of
raken de belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer.

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan toeneemt met meer dan 750m2 is het vereist om de mogelijkheden voor
afkoppelen van regenwater te onderzoeken en vast te leggen.

Riolering

Bij de aanleg van riolering in een nieuw plan wordt uitgegaan van de aanleg van een gescheiden stelsel, daar waar het, gelet op
de aard van de aangesloten verharde oppervlakken en de mogelijke verontreiniging daarvan, verantwoord is. De initiatiefnemer
van een afkoppelproject dient aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende berging- en
afvoercapaciteit beschikt. Dit wordt in samenspraak met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd. Tevens worden mogelijkheden
om water langer vast te houden, worden zoveel mogelijk benut.

Vervuiling verhard oppervlak

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg met waterschap
Noorderzijlvest bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

● Uitlogende materialen voorzien van een coating
● Toepassen van olie-/ vetafscheiders bij wegen en parkeerplaatsen
● In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage

(groenstrook), helofytenfilter of afscheider worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger
vervuild oppervlak dien een verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.

Nieuw stedelijk gebied

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast voorkomen wordt. Door
de toename van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer.
Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te
overschrijden. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem
te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.

Bestaand stedelijk gebied

In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden ingebracht door het



waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig
ruimtegebruik is daarom een mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk
gebied ruimte moeten worden gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend
vermogen ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij
er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en berging. Met het dempen van sloten,
aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot moet kritisch worden omgegaan.

Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk
watersysteem oplossen of voorkomen. Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer
gebruik maakt van hemelwater. Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit.

Grondwater

In nieuw bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen geadviseerd van 1,30 meter. Daarnaast dient
rekening gehouden te worden met een minimale ontwateringsdiepte van 0,70 meter. Bij kruipruimteloos bouwen kan een
kleinere drooglegging toegepast worden. In een ruimtelijk plan kan een variërende drooglegging gerealiseerd worden in overleg
met waterschap Noorderzijlvest. Bij gebieden die met enige regelmaat mogen inunderen kan een kleinere drooglegging
toegepast worden (groenstroken, ecologische zones). Op deze manier kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan de
vereiste waterberging (zie onderstaande tabel minimale droogleggingseisen). Als dit toegepast wordt dient dit in de
waterparagraaf vastgelegd te worden.
Droogleggingeisen:

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan
de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het
bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom
gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.

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

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest

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

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap verder te betrekken en
rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het
plan verder zal worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. Bij eventuele
aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale
Watertoets nogmaals uit te voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de verdere
planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over de verdere planuitwerking en eventueel een overleg
plannen met de aangegeven contactpersoon van het waterschap. De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar advies@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan
het begin van deze notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel. 
050-304 8337 (op donderdagen niet aanwezig) .

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

De WaterToets 2014


