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I n l e i d i n g  

Voor de gemeente Veendam is een groot aantal verouderde bestemmingsplan-

nen van kracht. Om een aantal redenen, zoals een eenduidige systematiek, 

vermindering van het aantal bestemmingsplannen en de nieuwe Wet ruimtelij-

ke ordening, heeft de gemeente besloten om deze gedateerde plannen binnen 

afzienbare tijd te herzien. Het bestemmingsplan Veendam Centrum was het 

eerste plan in deze herzieningenreeks. 

De uitgangspunten voor de bestemmingsregeling zijn vooraf uitvoerig ambtelijk 

en bestuurlijk besproken. De overeengekomen regeling wordt algemeen voor 

de gehele reeks bestemmingsplanherzieningen toegepast.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan kan worden aangemerkt als conserverend 

met voldoende ruimte voor dynamiek. 

Een deel van het plangebied wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht. 

Het voorliggende bestemmingsplan is dan ook mede bedoeld als beschermend 

plan ex artikel 36, lid 1 van de Monumentenwet. 

 

Het plangebied omvat het lint en het centrum van Wildervank, inclusief de 

woonbuurten Langebosch en Woellust. In het noorden vormt de woonbuurt 

Woellust de plangrens. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door 

het bedrijventerrein Meihuizenweg en de spoorlijn Veendam-Stadskanaal (ten 

zuiden van Dalweg 36 wordt de oostelijke plangrens gevormd door het Ooster-

diep). De westelijke plangrens wordt gevormd door de woonbuurt Provincie-

hoek, het Langebosschemeer en het buitengebied (ten zuiden van de 

Verbindingsweg wordt de westelijke plangrens gevormd door het Westerdiep). 

In het zuiden vormt de gemeentegrens de plangrens. 

Voor de exacte plangrens wordt verwezen naar het overzichtskaartje. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen (deels) vigerend. 

 
Naam bestemmingsplan Goedkeuring  

Gedeputeerde 

Staten 

Herziening c.q. 

aanvulling 

Plan in onderdelen Bareveld 26-11-1954  

Plan in onderdelen Wildervank 10-04-1962 1977* 

Sorghvliet II 13-02-1979  

Sorghvliet IV en V 30-11-1971 1976 

5e Laan 16-10-1973  

Sporthal Wildervank 16-12-1975  

Sportpark Bareveld 05-10-1976  

Wildervank-Oost 01-03-1977  

Willem de Zwijgerlaan 28-10-1980  

Mercuriuslaan n.z. 04-06-1985  

 

BEGRENZING PLANGEBIED 

VIGERENDE 

BESTEMMINGSPLANNEN 
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Naam bestemmingsplan Goedkeuring  

Gedeputeerde 

Staten 

Herziening c.q. 

aanvulling 

Plan Buitengebied 17-01-1989  

Plan Buitengebied, herziening 1997 16-02-1999  

Plan Buitengebied, herziening 2004 25-06-2006  

Plan Greidhoek 03-07-1990  

Langebosch 15-11-1994  

Langebosch, uitwerkingsplan I 29-02-1996  

Langebosch, uitwerkingsplan IV, Havengebied 

noordzijde 29-05-1997  

Langebosch, uitwerkingsplan III, Reigers-Oost 02-02-1998  

Langebosch, uitwerkingsplan II, Rietgors 24-02-1998  

Langebosch, uitwerkingsplan V, Brilduiker en 

Kolgans 31-01-2001  

Langebosch, uitwerkingsplan VI, Papegaaiduiker, 

IJsduiker, Brandgans en Nijlgans 03-10-2001  

Woellust 01-03-2005  

Woellust, 1e herziening 29-11-2006  

Woellust, 1e uitwerking 07-12-2006  

Geluidszone industrielawaai Veendam 

en Menterwolde 09-03-2007  

Nolensstraat  e.o. 31-08-2007  

Vijverlaan e.o. 05-09-2007  

* Algemeen besluit voor verschillende bestemmingsplannen waarin wordt bepaald dat geen 

detailhandel is toegelaten tenzij de detailhandel rechtstreeks verband houdt met de pro-

ductie ter plaatse of de verkoopruimte niet meer dan 500 m2 beslaat. 

 

Voor het plangebied is gekozen voor een overwegend gebiedsgerichte bestem-

ming. Daarbij zijn de op de verbeelding (plankaart) aan te geven juridisch 

harde begrenzingen tussen de verschillende functies beperkt tot een aantal 

essentiële onderdelen. Ten aanzien van de bebouwing is sprake van een vrij 

grote mate van detaillering in de regels. Hierbij is het bestaande bebouwings-

beeld uitgangspunt. Ten aanzien van de afmetingen van de gebouwen zijn 

regels gegeven met betrekking tot de goot- en bouwhoogte, de afstand tot de 

erfscheiding en dergelijke.  

 

De gedetailleerde juridische regelingen van de recent goedgekeurde bestem-

mingsplannen Woellust, Nolensstraat e.o. en Vijverlaan e.o. zijn voor zover 

mogelijk een op een overgenomen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleid van het Rijk, de provincie en de 

gemeente beschreven. In hoofdstuk 3 worden de historie van Wildervank, de 

bestaande situatie en de beoogde ontwikkelingen toegelicht. De uitvoerbaar-

heidsaspecten zoals weg-, spoorweg- en industrielawaai, externe veiligheid, 

water, ecologie en archeologie komen in hoofdstuk 5 aan bod. De laatste 

hoofdstukken gaan in op de juridische vormgeving en de economische en maat-

schappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 

PLANSYSTEMATIEK 

LEESWIJZER 
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B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

2 . 1 . 1   

N o t a  R u i m t e  

Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. Het ruimtelijk 

rijksbeleid is zoveel mogelijk ondergebracht in deze strategische nota op 

hoofdlijnen. De nota is gebaseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede 

Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Orde-

ning en de daarbij behorende analyses.  

 

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bun-

delingsstrategie. Deze bundeling heeft veel voordelen. De steden worden on-

dersteund in hun functie van economische en culturele motor. In steden en 

dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. Infrastructuur 

kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut.  

 

Het Rijk voert het bundelingsbeleid niet zelf uit; dat is een taak van decentra-

le overheden. Wel speelt het Rijk een stimulerende rol. Het uitgangspunt is 

dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden te voorzien in de 

natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, 

waar vooral starters en ouderen moeite hebben aan een geschikte woning te 

komen, waardoor de sociale samenhang onder druk komt te staan.  

Om dit te kunnen volgen, gaat het Rijk de streek- en bestemmingsplancapaci-

teit voor wonen 'monitoren'. Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet 

iedere gemeente ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde 

bedrijvigheid.  

 

Een bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat 

nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand 

komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het be-

staande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten.  

De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door ver-

dichting optimaal worden gebruikt. Het streven is erop gericht dat 40% van het 

totale uitbreidingsprogramma voor woningen en arbeidsplaatsen daar tot stand 

komt.  

 

Vooral in eenzijdig samengestelde woonwijken met veel achterstandsgroepen 

en een lage woningkwaliteit moet ook de komende jaren worden vastgehouden 

aan de ambitie een flink deel van de uitbreidingsproductie binnenstedelijk te 
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realiseren. Sociale spanningen en integratieproblemen kunnen daardoor wor-

den verminderd en ontwikkelingskansen vergroot. Het Rijk stimuleert revitali-

sering, herstructurering en transformatie van zowel (verouderde) wijken als 

bedrijventerreinen in het algemeen.  

 

Bij de bundeling van de verstedelijking moet optimaal worden aangesloten op 

het watersysteem. Door rekening te houden met het ruimtelijk waterbeleid 

kunnen de provincies en de gemeenten bij de inrichting van een stedelijk ge-

bied nadelige effecten op het grond- en oppervlaktewater voorkomen. Dit is 

als verplichting opgenomen in het Besluit op de ruimtelijke ordening en inhou-

delijk vormgegeven in de Nota Ruimte. 

 

In de Nota Ruimte wordt voorts opgemerkt dat het buiten spelen en zich zelf-

standig verplaatsen van groot belang is voor de mentale en fysieke ontwikke-

ling van kinderen. Dat stelt eisen aan de vormgeving van de dagelijkse 

leefomgeving. 

 

Daarnaast vormt de bodem de ondergrond in het kader van de lagenbenade-

ring, zoals die is voorgesteld in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. 

De ondergrond, de bodem, is het meest kwetsbaar voor ingrepen door de 

mens.  

De ondergrond, zoals bedoeld in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, 

bestaat overigens uit de fysieke ondergrond, het watersysteem en het bioti-

sche systeem. 

2 . 2   

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

2 . 2 . 1   

P r o v i n c i a a l  O m g e v i n g s p l a n  I I  

Het Provinciaal Omgevingsplan II is vastgesteld door de Provinciale Staten op 

5 juli 2006. Het Provinciaal Omgevingsplan II betreft een beperkte herziening 

van het Provinciaal Omgevingsplan uit december 2000. Een integrale herzie-

ning van het Provinciaal Omgevingsplan is in voorbereiding. 

Het Provinciaal Omgevingsplan II gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak met 

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

regioperspectieven bestaan uit een doorkijk naar 2030, een gebiedstypering 

met de belangrijkste kwaliteiten, kansen en aandachtspunten en opgaven. 

Veendam is gelegen in de regio Oost. 

 

De hoofddoelstelling van het omgevingsplan is: 'voldoende werkgelegenheid en 

een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de 

kwaliteiten van de fysieke leefomgeving, waarbij toekomstige generaties vol-

doende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikke-

ling)'. Dit sluit aan bij de drie sporen uit het Kompas voor het Noorden, te 
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weten: dynamische economie, sterke steden en een leefbare omgeving. Het 

beleid voor de periode tot en met 2010 is in het Provinciaal Omgevingsplan 

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

'Karakteristiek Groningen', 'Bereikbaar Groningen' en 'Schoon en Veilig Gronin-

gen'. Deze thema's, inclusief de daaruit voortvloeiende functietoekenning, 

vormen in belangrijke mate het beoordelings- en toetsingskader voor plannen 

van gemeenten en waterschappen, alsmede voor vergunningverlening. 

 

De provincie kiest er nadrukkelijk voor om door bundeling van wonen en wer-

ken de positie van de stedelijke centra te versterken. Veendam (inclusief Wil-

dervank) behoort tot de stedelijke centra. 

De voorzieningen in deze centra zijn van groot belang voor de eigen bewoners 

en voor de bewoners van de omliggende gebieden. Door te bouwen in de ste-

den wordt het landschap gespaard en de mobiliteit zoveel mogelijk beperkt.  

 

Veendam (inclusief Wildervank) behoort tevens tot de economische kernzone. 

Grote kantoorlocaties zijn alleen mogelijk in de gemeente Groningen. Echter, 

op andere plaatsen binnen de economische kernzone is ruimte voor kleinere 

kantoorlocaties voor bedrijven met een regionaal verzorgende functie. 

 

Uiteraard worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de bebouwing. De provin-

cie streeft naar het samengaan van functionele, architectonische, steden-

bouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische benaderingen.  

Ook het duurzaam bouwen speelt een belangrijke rol. Hierbij dient te worden 

gestreefd naar het gebruik van duurzame bouwmaterialen, het duurzaam ge-

bruik van energie en water en het duurzaam inrichten van het bebouwd ge-

bied.  

 

De provincie is verantwoordelijk voor het streekvervoer en regionale spoorver-

voer en heeft een regiefunctie voor de afstemming tussen het regionale en het 

lokale openbaar vervoer. Het openbaar vervoer heeft zowel een sociale als een 

strategische functie. De strategische functie van het openbaar vervoer heeft 

betrekking op zijn concurrentiepositie ten opzicht van de auto. Deze vraagt om 

snelle en comfortabele verbindingen op de meest zware verkeers- en vervoers-

relaties. De trein is hoofddrager van het systeem. 

Om de bereikbaarheid van de stad Groningen op termijn veilig te stellen, zet 

de provincie in op het realiseren van een hoogwaardig stadsgewestelijk open-

baarvervoersysteem (Kolibri Openbaar Vervoernetwerk). Veendam wordt aan-

gesloten op dit vervoersysteem. 

2 . 2 . 2   

N o t a  B o u w e n  e n  W o n e n  2 0 0 5 - 2 0 0 8  

Het woningbouwbeleid van de provincie Groningen is weergegeven in de Nota 

Bouwen en Wonen 2005-2008 (juli 2005). 

 

STEDELIJKE CENTRA 

ECONOMISCHE KERNZONE 

KWALITEIT BEBOUWD 

GEBIED 

OPENBAAR VERVOER 
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De Nota Bouwen en Wonen 2005-2008 vormt een formele uitwerking van het 

Provinciaal Omgevingsplan van de provincie Groningen. Gemeenten krijgen 

twee jaar extra tijd om de in de vorige Nota Bouwen en Wonen 2002-2006 

genoemde nieuwbouwdoelstellingen waar te maken. Dit betekent dat voor de 

jaren 2007 en 2008 geen extra bouwmogelijkheden worden gegeven, maar met 

het bestaande contingent moet worden gewerkt. Om de bouwproductie op 

langere termijn niet teveel te belemmeren, krijgen gemeenten de ruimte om 

ook bouwcapaciteit te ontwikkelen voor de periode 2009 tot en met 2014. 

Onder voorwaarden kunnen gemeenten tijdens de looptijd een beroep doen op 

contingent voor de periode 2009 tot en met 2014. 

Er wordt in de nota een scheiding aangebracht tussen het Regiovisiegebied 

Groningen-Assen en de rest van de provincie. In de stad Groningen en directe 

omgeving (Gronings deel van het Regiovisiegebied Groningen-Assen) blijft de 

komende jaren sprake van een grote groei van de woningbehoefte. In de pro-

vincie, exclusief het Regiovisiegebied, blijft de woningbehoefte achter bij de 

verwachtingen. Deze tweedeling tussen het Regiovisiegebied en de rest van de 

provincie komt ook tot uiting in de woningbouwmogelijkheden, die voor de 

gemeenten die niet binnen het Regiovisiegebied liggen, veel minder zijn dan 

voor de gemeenten die tot de Regio Groningen-Assen behoren. 

Stedelijke centra buiten het Regiovisiegebied kunnen bovenop het reeds toe-

gewezen contingent voor de periode 2009 tot en met 2014 nog extra contin-

gent krijgen, mits kan worden aangetoond dat de extra nieuwbouw niet ten 

koste gaat van de bevolkingsgroei van andere gemeenten en/of de voortgang 

van de transformatie in de gemeente zelf of elders.  

 

Afspraken over nieuwbouwmogelijkheden van de gemeente Veendam voor de 

periode van 2005 tot en met 2010 zijn in een bestuursovereenkomst (mei 2006) 

tussen de provincie en de gemeente vastgelegd. Essentieel in deze afspraak is 

dat het bestaande convenant met Acantus (1998-2005) wordt uitgevoerd. 

Verder krijgt de gemeente Veendam de ruimte om gemiddeld 150 woningen 

per jaar te bouwen in de periode 2005 tot en met 2010. Daarin zijn begrepen 

292 extra nieuwbouwcontingenten. Voor de gehele periode betekent dit een 

toegestane bouwproductie van 900 woningen. Daarbovenop krijgt de gemeente 

ruimte voor de ontwikkeling van een reservecapaciteit van 330 woningen met 

indirect bouwrecht. De totale goed te keuren bouwcapaciteit bedraagt 1.230 

woningen.  

Zie voorts onder Gemeentelijke beleid: Bestuursovereenkomst woningbouw- en 

transformatieopgave 2002-2010. 

2 . 2 . 3   

A g e n d a  v o o r  d e  V e e n k o l o n i ë n  

De Agenda voor de Veenkoloniën (25 april 2002) is een samenhangende visie en 

een plan van aanpak met maatregelen voor de versterking van de sociaaleco-

nomische en de ruimtelijke structuur in de Veenkoloniën. Vertrekpunten voor 

deze visie zijn onder meer het advies van de Commissie Hoekstra en de steun 

die het kabinet ten aanzien van dit advies heeft uitgesproken. 

KWALITATIEF 

KWANTITATIEF 
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De Agenda voor de Veenkoloniën is geen blauwdruk, geen gedetailleerd ruim-

telijk plan. Het doel is om een gemeenschappelijke basis te hebben om gemo-

tiveerd concrete projecten te kunnen voorstellen voor uitvoering. Daarnaast is 

het doel een samenhangende visie op hoofdlijnen te hebben als basis voor 

meer uitgewerkte plannen, bijvoorbeeld structuurvisies of sectorale plannen 

voor de landbouw, recreatie en toerisme et cetera. 

 

Centraal in de agenda staat de waarde van de maatregelen voor de huidige 

bevolking van de Veenkoloniën. Hoewel de sociale vitaliteit van het gebied een 

kernkwaliteit vormt, staat de sociale structuur onder druk door het gebrek aan 

aansluiting van scholing en werk en door een afkalvend draagvlak voor zorg. 

Het gebied wordt gekenmerkt door een laag opleidingsniveau, een lage parti-

cipatiegraad en een bijzonder hoog aandeel van de Wet sociale werkvoorzie-

ning in de werkgelegenheid. Een bijkomend aspect is dat de Veenkoloniën een 

problematiek kennen die in veel opzichten vergelijkbaar is met die in de grote 

steden, maar het huidige rijksbeleid is onvoldoende toegesneden op de bijzon-

dere situatie van de Veenkoloniën. Door middel van gerichte programma´s 

moet hierop worden ingespeeld. 

 

Bij het streven naar diversiteit en naar een gezonde sociale structuur vormt de 

kwaliteit van de woonmilieus een belangrijk onderdeel. De Veenkoloniën bie-

den ruimte, een element dat in de rest van Nederland steeds schaarser wordt. 

Het bieden van ruimte voor nieuwe inwoners kan een belangrijke rol spelen 

voor de toekomstige ontwikkeling. Daarbij valt met name te denken aan groe-

pen die niet lokaal zijn gebonden.  

 

De Veenkoloniën bieden ruimte voor verschillende woonwensen. In de kernen 

zijn de voorzieningen aantrekkelijk voor ouderen en jongeren. Voor ouderen 

zijn woon-zorgcombinaties gewenst. Gekoppeld aan de kernen is er ruimte 

voor ruime suburbane woonmilieus. De linten bieden een unieke woonkwali-

teit. Voor de linten is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij versterking 

van de woonfunctie samengaat met het verbeteren van de woonomgeving. Ten 

slotte bieden de Veenkoloniën ruimte voor landschappelijk wonen, deels te 

realiseren als landgoederen, gekoppeld aan de zones voor natuurontwikkeling. 

Bij het inzetten op wonen dient echter allereerst de reeds in gang zijnde her-

structurering van de bestaande woningvoorraad te worden genoemd. Zeker 

wanneer de maat van de bestaande kernen in ogenschouw wordt genomen, is 

deze herstructureringsoperatie van een schaal en maat die bewondering af-

dwingt. Het mogelijk maken van een krachtige voortzetting van dit beleid 

vormt een kernpunt voor de agenda. 

 

Een belangrijke en ondergewaardeerde kwaliteit van het gebied is de cultuur-

historische kwaliteit. Het koesteren en herstellen van de cultuurhistorische 

kwaliteiten van het landschap en de linten vormen een kernpunt voor de toe-

komstige ontwikkelingen. De motivering is meerledig; het gebied wordt daar-

mee aantrekkelijk zowel voor de inwoners als voor de toeristen, waarmee 

WONEN 

CULTUURHISTORIE 
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zowel wonen als recreatie/toerisme zich als een economische drager voor het 

gebied kan ontwikkelen. 

De ontwikkeling van de cultuurhistorie vormt ook een belangrijk element in de 

strategie om het imago van de Veenkoloniën naar buiten toe te verbeteren. De 

waterwegen in de Veenkoloniën vormen naast een cultuurhistorisch element 

tevens een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van vaarroutes. 

Meerdere projecten zijn geïnitieerd om uitvoering te geven aan bovengenoem-

de beleidsintenties. Zo zijn onder meer opgesteld: 

- programma cultuurhistorie in de Veenkoloniën; 

- herstructurering wonen in kernen en linten. 

2 . 3   

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

2 . 3 . 1   

R u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  

N o t a  R u i m t e l i j k e  O n t w i k k e l i n g e n  V e e n d a m  

In de Nota Ruimtelijke Ontwikkelingen Veendam (27 oktober 1997) is de zone 

vanaf de N33 (Geert Veenhuizenweg) via het centrum naar het Prins Hendrik-

plein en verder in westelijke richting, aangewezen als ontwikkelingsas. Het 

gaat hierbij vooral om de realisatie van kantoren en daarmee vergelijkbare 

activiteiten. De toenemende betekenis van de (commerciële) dienstverlening 

vraagt erom dat deze sector een herkenbare plaats krijgt in Veendam. Zowel 

de sector als Veendam kan daaraan een deel van zijn identiteit ontlenen. Be-

langrijke overwegingen bij de kantorenzone zijn dan ook de ondersteuning van 

het centrum enerzijds en het ontzien van de historische as (de kanalen) ander-

zijds.  

 

De Nota Ruimtelijke Ontwikkelingen Veendam zal worden opgevolgd door de 

Structuurschets Veendam (zie het navolgende). 

 

V a n  T u r f s t a d  n a a r  D u r f s t a d  

Als voorbereiding op de te formuleren integrale strategische structuurvisie 

voor de gemeente Veendam tot 2020 zijn, in het kader van het proces 'Werken 

aan Veendam II, van Turfstad naar Durfstad', de missie en de doelstellingen 

voor stedelijke ontwikkeling geformuleerd (29 mei 2001). 

Veendam is in 2020 een complete Parkstad, met doorzicht bestuurd en toon-

aangevend in een bedrijvige omgeving, waarin met durf en daadkracht wordt 

gewerkt aan een hoogwaardig en duurzaam woonmilieu. Binnen deze missie 

zijn vier nader uit te werken hoofddoelstellingen genoemd: 

- complete Parkstad (gericht op voorzieningen); 

- met doorzicht bestuurd (gericht op bestuur); 

- bedrijvige omgeving (gericht op werken); 

- hoogwaardige woonomgeving (gericht op wonen). 
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Bij de hoofddoelstelling Veendam in 2020 een hoogwaardig en duurzaam 

woonmilieu, zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd: 

- een gevarieerde woonomgeving; 

- differentiatie in en tussen woongebieden; 

- ontsluiting woonwijken; 

- ruimte voor water en groen; 

- veiligheid/herbergzaamheid. 

 

S t r u c t u u r s c h e t s  

De gemeente Veendam is bezig met het opstellen van een structuurvisie. Voor-

uitlopend hierop is door het college een structuurschets vastgesteld. 

Deze heeft nog geen formele status. De structuurschets doet wel dienst als 

intern toetsingskader. 

De structuurschets geeft een ruimtelijk overzicht van bestaande visies en 

plannen om zo in de toekomst op samenhangende en integrale wijze de ruim-

telijke ontwikkeling van Veendam te kunnen sturen. 

 

Voor het plangebied is als visie naar 2020 opgenomen: 

- nieuwbouw woningen (Woellust en Wildervank-Oost); 

- in stand houden/versterken groenstructuur; 

- lintstructuur als identiteitsdrager; 

- verbeteren fietspadennetwerk; 

- Bareveld, ruimtelijke reorganisatie na verwijderen op- en afrit N33; 

- aansluiting Langebosch op westelijk lint van Wildervank; 

- aandachtspunt locatie voormalig AZC. 

 

De in onderhavig bestemmingsplan beschreven ontwikkelingen zijn in de struc-

tuurschets opgenomen. 

 

N o t i t i e  H o o g b o u w  

Hoewel van ingrijpende hoogbouw nog geen sprake is, is Veendam vooral in en 

rond het centrum al langer bezig met hoger bouwen. Het huidige beleid 

spreekt bij hoogbouw over gebouwen van zeven of meer lagen. Gezien de am-

bities van de gemeente om zich als centrumstad te profileren, zal Veendam de 

komende jaren te maken krijgen met een proces van verstedelijking en inten-

sivering. Daarbij zijn zowel vanuit het gemeentelijke beleid als vanuit de 

markt hoogbouwinitiatieven te verwachten. 

 

De notitie Hoogbouw (31 maart 2003) is opgesteld om de discussie op gang te 

brengen over de functie en de betekenis van hoogbouw in Veendam en om 

kansrijke gebieden voor eventuele hoogbouw aan te wijzen. Nadat hierover 

duidelijkheid is verkregen, heeft de notitie Hoogbouw een tweeledige functie: 

- regiefunctie, om de ontwikkeling van hoogbouw op de door de gemeen-

te gewenste locaties te stimuleren; 

- toetsingsinstrument als beoordelingskader voor hoogbouwinitiatieven 

vanuit de markt. 
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Op grond van de notitie Hoogbouw geldt voor het zogenaamde haltergebied 

(Masterplan Veendam Centrum) een bouwhoogte van maximaal acht lagen. 

Eigentijdse en hoogwaardige architectuur is een voorwaarde. 

Voorts is voor gebouwen van zeven of meer lagen een Hoogbouw-Effect-

Rapportage noodzakelijk. Dit onderzoek richt zich op het effect op het stads-

beeld en het stedelijk programma (functie, omvang en planning). Daarnaast 

dienen de beoogde architectuur, duurzaamheid en de ruimtelijk-functionele 

relatie met het maaiveld te worden beschreven. 

 

Aangezien de notitie niet is goedgekeurd door de provincie heeft deze voor-

alsnog alleen een interne status.  

2 . 3 . 2   

W o n e n  e n  v o o r z i e n i n g e n  

W o o n b e l e i d s p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 4  

Ter voorbereiding op de herijking van het Woonbeleidsplan 2001-2010 heeft de 

gemeente in 2006 een onderzoek naar wonen en leefbaarheid laten uitvoeren. 

Dit heeft veel inzichten gegeven in de woningbehoefte voor de komende jaren. 

Voorts zijn door de gemeente expertmeetings gehouden waarbij de bij wonen 

en leefbaarheid in Veendam betrokken organisaties zijn geraadpleegd. Dit 

heeft geleid tot het Woonbeleidsplan 2007-2014. De belangrijkste gewijzigde 

beleidsaccenten zijn in het navolgende beschreven. 

 

Er is een beleidsmatige accentverschuiving nodig van kwantiteit naar kwaliteit. 

De komende jaren zal de wijkaanpak meer in het teken staan van de verbete-

ring van de leefbaarheid en het vormgeven van de driehoek wonen-welzijn-

zorg. Met betrekking tot de leefbaarheid is nu specifieke aandacht nodig voor 

Bareveld, Sorghvliet-Noord en Noord (tot nu toe is de aandacht vooral gericht 

geweest op Noord).  

De aanwezigheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen wordt in toenemende 

mate van belang om ouderen en kwetsbare groepen in staat te stellen zo lang 

mogelijk en zelfstandig in de wijk te wonen. Verder dient het woningaanbod 

kwalitatief zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag. In de eerste plaats 

teneinde de woonwensen van de huidige bewoners te kunnen honoreren om zo 

vertrek naar elders tegen te gaan. In de tweede plaats met het doel om te 

proberen huishoudens van buiten aan te trekken. Op deze manier kan de mi-

gratie positief worden beïnvloed.  

 

Door middel van extra investeringen in de kwaliteit van het wonen (investeren 

in leefbaarheid, welzijns- en zorgvoorzieningen die het zelfstandig wonen be-

vorderen, een kwalitatief beter bij de vraag aansluitend aanbod) in combinatie 

met een effectievere citymarketingstrategie, wil de gemeente de komende 

jaren (tot 2010) meer inwoners aan zich binden en concurrerend blijven ten 

opzichte van de omgeving. Het leefbaar houden/maken van bestaande wijken 

vormt hiervoor een voorwaarde. De gemeente gaat, mede op aandringen van 

de marktpartijen, een sterker regie voeren over de woningbouwprogramme-

PRIORITEIT VAN KWANTI-

TEIT NAAR KWALITEIT 

PRIORITEREN OM GROEI TE 

REALISEREN 
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ring. Dit betekent dat de gemeente het instrumentarium om sterker te gaan 

sturen op contingenten gaat toepassen. De nu aanwezige woningmarktgege-

vens worden betrokken bij de programmering voor de periode tot 2010. 

Met toevoeging van nieuwe initiatieven voor woningbouw zal de gemeente 

uiterst zorgvuldig omgaan in verband met het reeds ruime planaanbod, de 

ontspannen woningmarkt en de marktonzekerheden voor de periode na 2010, 

hoewel de perspectieven voor Veendam op zich gunstig zijn, onder meer van-

wege de verbetering van de bereikbaarheid. Ondanks de krimpdiscussie die 

speelt in Oost-Groningen wil de gemeente voorzichtig, maar flexibel en proac-

tief programmeren voor de periode hierna. De gemeente heeft voor de periode 

tot 2010 een ruime voorraad aan woningbouwplannen nodig vanwege de ge-

wenste flexibiliteit. De gemeente wil de beschikbare plannen inzetten om 

desgewenst de woningbouw te kunnen accelereren of te vertragen al naarge-

lang de mogelijkheden. Veendam heeft een centrumfunctie binnen de regio en 

een gunstige woningmarktpositie, die niet onderdoet voor andere stedelijke 

centra en de Blauwe Stad in Oost-Groningen en zich ook met gemeenten in de 

Regio Groningen-Assen kan meten. Ook ziet de gemeente mogelijkheden om 

een eventuele overloop vanuit het Regiovisiegebied op te vangen. Bij een aan-

trekkende woningmarkt door conjuncturele opleving of structurele verbetering 

in verband met de positief ingeschatte effecten van de investeringen in de 

infrastructuur als verdubbeling van de N33 en de treinverbinding (rond 2010) 

kan de gemeente hierop met haar planaanbod flexibel inspringen. Daarom ook 

wil de gemeente niet op voorhand al voor de (middel)lange termijn het oor-

spronkelijke ambitieniveau uit het woonbeleidsplan bijstellen.  

 

De aanpak van de leefbaarheid van de bestaande wijken en in het bijzonder in 

de wijken die relatief laag scoren in het onderzoek naar wonen en leefbaar-

heid heeft daarbij prioriteit. Monitoring van de ontwikkelingen is van groot 

belang. Leegstand en verpaupering moeten worden voorkomen. Naast monito-

ring gaat de gemeente afspraken maken met partijen op wijkniveau om de 

leefbaarheid te bevorderen. 

 

De gemeente wil de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en starters op de 

woningmarkt verbeteren. Dit is essentieel om de gewenste groei te kunnen 

realiseren. De omvang van de goedkope huurvoorraad moet in stand blijven en 

zelfs worden uitgebreid. Hierover moeten afspraken met woningcorporaties 

worden gemaakt. 

Door de strategische toevoeging van seniorenwoningen en koopwoningen ko-

men naar verwachting veel goedkope woningen vrij in de huur- en de koopsec-

tor, geschikt voor jongeren en starters. Er is geen noodzaak tot nieuwbouw van 

grote aantallen starterswoningen. Wel is het wenselijk dat nader onderzoek 

wordt verricht om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwbouw (koop en 

huur) voor jongeren en starters. 

 

Uit het onderzoek wonen en leefbaarheid komt duidelijk naar voren dat er 

geen urgente vraag, maar wel een omvangrijke wensvraag is naar seniorenwo-

ningen. De vraag naar seniorenwoningen betreft verder niet alleen apparte-
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menten, maar ook grondgebonden woningen. Het gemeentelijk beleid om ou-

deren en kwetsbare groepen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen wijk te 

laten wonen, zal de komende jaren verder vorm gaan krijgen. Hiervoor wordt 

conform de gemeentelijke nota Wonen met zorg uit 2004 een woon-, zorg- en 

welzijnsinfrastructuur in de aangewezen woon-zorgzones in Sorghvliet, Noord 

en Wildervank gerealiseerd. Over de concretisering hiervan gaat de gemeente 

afspraken maken met de betrokken partijen. 

 

Duurzaamheid is een aspect dat ook op het wonen ingrijpt. De gemeente 

Veendam is de afgelopen jaren conform het woonbeleidsplan al begonnen met 

het stimuleren van levensloopbestendig wonen, dat een woning bruikbaar 

maakt voor mensen in alle levensfasen en daarmee per definitie duurzaam is 

en heeft hier en daar al geëxperimenteerd met duurzaam bouwen en duur-

zaam waterbeheer. 

Vanuit het oogpunt van duurzaam ruimtegebruik geeft de gemeente bij nieuw-

bouw voorrang aan inbreiding boven uitbreiding. 

De gemeente wil duurzaamheid de komende jaren weer nadrukkelijker op de 

agenda zetten. De gemeente zal een beleid op het gebied van duurzaam bou-

wen (dubo) ontwikkelen. Niet alleen vanwege het milieubelang, maar ook uit 

het oogpunt van verlaging van de woonlasten. Een energiezuinige woning is ook 

goedkoper in gebruik.  

 

B e s t u u r s o v e r e e n k o m s t  w o n i n g b o u w -  e n  t r a n s f o r m a t i e o p g a -

v e  2 0 0 2 - 2 0 1 0  

In de Nota Bouwen en Wonen 2005-2008 (juli 2005) is voor de gemeente Veen-

dam voor de periode 2009 tot en met 2014 een uitbreidingsruimte van mini-

maal 145 woningen opgenomen. 

Volgens de gemeente is deze ruimte te bescheiden om een aantal knellende 

problemen op te lossen. Deze problemen doen zich al op korte termijn voor. 

Reagerend op dit signaal en gebruikmakend van de ruimte die de Nota Bouwen 

en Wonen 2005-2008 aan Gedeputeerde Staten geeft, zijn de partijen voor de 

periode 2005 tot en met 2010 gezamenlijk tot de volgende afspraken gekomen. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst (12 mei 2006). 

- De gemeente krijgt de ruimte om in de periode 2005 tot en met 2010 

gemiddeld 150 woningen per jaar te bouwen. Voor deze periode bete-

kent dat een nieuwbouwproductie van 900 woningen. Onder de nieuw-

bouw valt zowel vervangende nieuwbouw voor sloop als de uitbreiding 

van de woningvoorraad. 

- De provincie kent de gemeente een extra contingent van 292 woningen 

toe. 

- De provincie gaat akkoord met een reservecapaciteit in bestemmings-

plannen van 330 woningen. Dit betekent dat de gewenste totale nieuw-

bouwcapaciteit in bestemmingsplannen 1.230 woningen bedraagt. 

- De gemeente trekt nieuwbouwcapaciteit van 420 woningen in vigerende 

bestemmingsplannen in door middel van planherziening. In het kader 

van het project actualiseren en bundeling bestemmingsplannen zal deze 

MEER AANDACHT VOOR 

DUURZAAMHEID 
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afspraak worden geconcretiseerd. Concreet gaat het om de hierna ge-

noemde capaciteit. 

 
Tabel 1. Slapende nieuwbouwcapaciteit in vigerende bestemmingsplannen 

Gebied Aantallen 

Bareveld 170 woningen 

Wildervank-Oost 128 woningen 

Oranjepark 40 woningen 

Borgerspark 45 woningen 

Kaap de Goede Hoop 19 + 18 woningen 

 

- De nog goed te keuren bouwcapaciteit bedraagt (1.230 - 478 =) 752 

woningen, waarvan 330 woningen reservecapaciteit. Van deze 752 wo-

ningen krijgen 422 direct bouwrecht. De resterende 330 woningen krij-

gen indirect bouwrecht, vast te leggen in een daartoe op te stellen 

bestuursovereenkomst ingeval de gemeente zelf de gronden in eigendom 

heeft, dan wel in bestemmingsplannen (tijdelijk bouwverbod of wijzi-

gingsplan) als de gronden in eigendom zijn van marktpartijen. 

- De provincie is bereid het bestemmingsplan Wildervank-Oost goed te 

keuren, mits uit de nog te volgen procedure geen belemmeringen naar 

voren komen. Dit plan zal een capaciteit van ten hoogste 138 woningen 

kennen, waarvoor indirect bouwrecht zal gelden. Deze plancapaciteit 

komt bovenop de nog goed te keuren capaciteit van 752 woningen. 

- Een voorwaarde voor de toekenning van het extra contingent van 292 

woningen is dat het bestaande convenant met Acantus wordt uitge-

voerd. Dit betekent onder andere dat de nog resterende sloopopgave 

van 151 woningen wordt gerealiseerd en tevens dat, als onderdeel van 

het bouwprogramma van 900 woningen, de (her)bouw van 225 woningen 

plaatsvindt op de locaties waar woningen zijn gesloopt.  

In Wildervank nemen de herstructureringslocaties Nolensstraat en Vij-

verlaan circa 70 van dit nieuwbouwprogramma van 225 woningen voor 

hun rekening.  

 

Indien sprake is van verdunning, kan herbouw ook op een andere locatie 

plaatsvinden. Van de goed te keuren bouwcapaciteit van 752 woningen zijn in 

elk geval 225 bestemd voor de herbouw van sloopwoningen. Deze 225 wonin-

gen krijgen direct bouwrecht. 

De gemeente maakt additionele afspraken met Acantus over de transformatie 

van de woningvoorraad. Deze afspraken komen bovenop de reeds afgesproken 

transformatie van 700 woningen in de periode 1998-2005. Deze afspraken zul-

len mede worden gebaseerd op het door de gemeente uit te voeren woning-

marktonderzoek. Extra sloop door Acantus in de periode tot 2010 betekent ook 

extra (vervangende) nieuwbouw in Veendam bovenop de overeengekomen 900 

woningen. 
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M e e r j a r e n o n t w i k k e l i n g s p l a n  I S V  2  2 0 0 5 - 2 0 0 9  

In het Meerjarenontwikkelingsplan ISV 2 2005-2009 (21 maart 2005) zijn de 

belangrijkste thema's opgenomen die spelen in het kader van Investeringsbud-

get Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het gaat hierbij om herstructurering van de 

woningvoorraad, zodat meer afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat, 

herinrichting van de openbare ruimte ten behoeve van kwaliteitsverbetering, 

de sociale integratie en de fysieke voorwaarden voor een (sociaal) veilige om-

geving. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op onderwerpen als bodemsanering 

en geluidssanering, daar de beschikbare middelen hiervoor deels via het ISV-

budget worden verstrekt. 

Op basis van het meerjarenontwikkelingsplan kan worden gesteld dat in de 

periode van 2005 tot 2009 de activiteiten die relevant zijn voor ISV plaatsvin-

den in Veendam-Noord, het centrumgebied en in Wildervank. In Veendam-

Noord en Wildervank betreft het met name de herstructurering die daar ge-

stalte krijgt. In het centrumgebied wordt de komende jaren het stationsgebied 

ter hand genomen en gestart met de verbetering van de centrumring.  

 

Het Masterplan Veendam Centrum is ten aanzien van meerdere procesmatige 

en fysieke doelstellingen in het meerjarenontwikkelingsplan verankerd. Het 

gaat hierbij onder andere om: 

- de verdere uitwerking van deelgebieden in stedenbouwkundige invullin-

gen; 

- het vastleggen van de ambities uit het masterplan in een daarop toege-

sneden bestemmingsplan met stedenbouwkundige uitwerkingen en 

beeldkwaliteitsplan(nen); 

- het onderzoek verkeersstructuur Veendam-Menterwolde. Dit onderzoek 

is in 2005 afgerond en heeft geresulteerd in het rapport 'Schakels en 

Sturen'. De conclusies uit het onderzoek zijn vastgelegd in het mobili-

teitsplan; 

- het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrumgebied door start 

verbetering centrumring; 

- het verbeteren van de bereikbaarheid door realisatie van een vervoers-

knooppunt dat vanaf de stadsring en de N33 direct bereikbaar is. 

 

W o n e n  m e t  z o r g  

In 2004 heeft de gemeente het thema huisvesting van senioren/doelgroepen 

met beperkingen, zoals verwoord in het Woonbeleidsplan 2001-2010, nader 

uitgewerkt. De nota Wonen met zorg geeft een visie op hoe kan worden bevor-

derd dat zorgbehoevende ouderen en andere kwetsbare groepen zo lang moge-

lijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving, met zorg op 

maat en dienstverlening (welzijn) binnen handbereik. Een belangrijk aspect 

van de visie vormt het vormgeven van zogenoemde woon-zorgzones rond multi-

functionele centra, van waaruit zorg- en dienstverlening plaatsvindt, aange-

vuld met steunpunten/dependances in dorpen. Daarnaast bevat de visie 

uitgangspunten voor een op zorgbehoevende ouderen en anderen met functie-

beperkingen afgestemd nieuwbouw- en woningverbeteringsprogramma. 
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In de gemeente zijn c.q. worden vier multifunctionele centra gerealiseerd. 

Deze centra bevinden zich in bestaand stedelijk gebied: 

1. Noord, in de nieuwbouw van het wozoco/brede schoolcomplex; 

2. Sorghvliet, in de nieuwbouw van het verzorgingshuis Meander-Moria 

(locatie Breehorn); 

3. Sorghvliet, in het vernieuwde A.G. Wildervanckhuis; 

4. Wildervank, in het tot zelfstandige woonruimten verbouwde verzor-

gingshuis Westerhave. 

Op deze wijze worden in het noorden, het midden en het zuiden van de ge-

meente multifunctionele centra gerealiseerd, waarmee redelijke spreiding van 

deze centra ontstaat. Het centrum vormt nog wel een witte vlek. Ook het 

buitengebied ligt ver af van deze centra. Hier kunnen wellicht kleinschaliger 

voorzieningen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld volgens het Steunstee-

concept.  

 

N o t a  s p e e l r u i m t e b e l e i d  

In de nota Speelruimtebeleid, gemeente Veendam (1999) is vastgesteld dat het 

spelen van kinderen in de wijken vraagt om een integrale benadering vanuit de 

gemeente. De werkgroep speelterreinen dient actief te worden betrokken bij 

veranderingen in bestemmingsplannen of bij het ontwerpen van nieuwe plan-

nen waar speelterreinen deel van uitmaken.  

In de notitie zijn uitgangspunten voor inrichting van speelplekken geformu-

leerd, waarbij leeftijd en bereikbaarheid van de speelplekken met elkaar in 

verband zijn gebracht. Vervolgens is in september 2004 de notitie Spelen in 

Veendam vastgesteld. Op grond van deze notitie is een lijn uitgezet waarbij 

wordt gestreefd naar het realiseren van grotere centrale speelplekken in de 

wijken. Het doel van deze grotere speelplekken en daarmee wijkontmoetings-

plekken (WOP) is het op gang brengen van meer sociaal verkeer in de wijken. 

Neveneffecten zijn grotere sociale controle en daarmee het voorkomen van 

vandalisme. Natuurlijk moeten deze speel- en ontmoetingsplekken toeganke-

lijk, veilig en bereikbaar zijn voor de gebruikers. Bij herstructureringsprojec-

ten en nieuwe stedelijke ontwikkeling dient in het ontwerp en in de 

bestemmingsplannen voldoende ruimte te worden genomen om spelen en ont-

moeten, georganiseerd en spontaan, mogelijk te maken.  

2 . 3 . 3   

V e r k e e r  

M o b i l i t e i t s p l a n  2 0 0 6 - 2 0 2 0  

In het rapport Mobiliteitsplan gemeente Veendam, Beleids- en uitvoeringspro-

gramma 2006-2020 (3 juli 2006) wordt zowel een actueel en toekomstgericht 

verkeer- en vervoersbeleid geformuleerd als een concrete doorvertaling daar-

van naar een maatregelenprogramma voor de jaren 2006-2020 gemaakt. In dat 

maatregelenprogramma staan die maatregelen die de komende jaren stapsge-

wijs leiden tot realisatie van de wensbeelden voor de wegenstructuur, het 

fietsnetwerk, het openbaar vervoernetwerk en parkeren. Het gaat er daarbij 

om de knelpunten van de huidige situatie op te lossen en antwoord te geven op 
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zich aandienende problemen in de toekomst inclusief een herijking van plan-

nen uit het vorige mobiliteitsplan (1996). Hiervoor is een diversiteit aan pro-

jecten noodzakelijk. Deze zijn zowel van aard als omvang verschillend.  

Ruwweg is in de maatregelen de volgende indeling te maken: 

- Uitgevoerde maatregelen. Bij die maatregelen is het vooral van belang 

om te monitoren of het beoogde effect ook is bereikt; 

- Geplande maatregelen. Bij de maatregelen moet worden gecontroleerd 

of ze conform afspraken worden gerealiseerd; 

- Planvormingprojecten. Het gaat daarbij vooral om projecten waarbij het 

eindbeeld in een wensbeeld is opgenomen, maar waarvoor de concrete 

plannen nog moeten worden uitgewerkt; 

- Studieprojecten. Dat betreft projecten waarvan bekend is dat er een 

probleem is, maar waarvan de oorzaak eerst moet worden bepaald 

voordat kan worden nagedacht over oplossingen. 

Het gaat er voor verkeer en vervoer in de gemeente Veendam om, om vooral 

alle zaken die samenhangen met de centrumplannen gereed te hebben. Daar is 

waar de eerstkomende jaren grote veranderingen zullen worden doorgevoerd. 

De verkeerssituatie moet daarop zijn afgestemd. 

 

De provincie Groningen heeft de regie in handen als het gaat om prioritering 

van reguliere OV-systemen en kijkt daartoe samen met de regio Oost-

Groningen waar de zwaartepunten in de openbaarvervoervraag liggen. 

De gemeente Veendam maakt geen deel uit van de Regio Groningen-Assen, 

maar is wel betrokken bij het Kolibri OV Netwerk. In de plannen die thans 

voorliggen, zal een treinverbinding worden gerealiseerd van Veendam via Gro-

ningen naar Roodeschool.  

In het mobiliteitsplan is vermeld dat de treinverbinding een grote kwaliteits-

sprong kan betekenen van het openbaar vervoer, waardoor ook forenzen eer-

der gebruikmaken van het openbaar vervoer, mits met een hoge frequentie 

wordt gereden en een korte halteafstand wordt gerealiseerd. 

2 . 3 . 4   

E c o n o m i e  

D i s t r i b u t i e  P l a n o l o g i s c h  O n d e r z o e k  

Voor de gemeente Veendam is een detailhandelsstructuurvisie (Ruimtelijk-

economische ontwikkelingsvisie detailhandel, 17 december 2001) opgesteld. In 

2007 heeft een herijking plaatsgevonden. Het doel van deze visie is een beeld 

te geven van de gewenste ruimtelijk-economische structuur van de detailhan-

del voor de gemeente als geheel. Vanuit deze totale visie wordt vervolgens 

ingezoomd op het centrum en de diverse verschillende overige winkelconcen-

traties binnen Veendam.  

 

De omvang van het detailhandelsaanbod in het centrum is in vergelijking met 

steden van vergelijkbare omvang en steden in de regio gemiddeld tot ruim. 
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Verspreid over vijf winkelgebieden (centrum, Autorama-center, De Brink, 

Sorghvliet en Wildervank) en enkele solitaire supermarkten ligt het dagelijkse 

aanbod. Het aanbod perifere detailhandel bevindt zich in de zone Juliana van 

Stolbergweg-Lloydsweg en een deel van de Transportweg. Het aanbod is rede-

lijk ruim in vergelijking met steden van vergelijkbare omvang. 

Het inwoneraantal in de gemeente blijft redelijk stabiel. Voor de toekomstige 

situatie wordt uitgegaan van een inwoneraantal van 29.500. Dit aantal kan 

worden beschouwd als primair verzorgingsgebied voor het aanbod. Voor de 

toekomstige winkelstructuur gaat de gemeente uit van de volgende uitgangs-

punten: 

- optimaliseren van de functie van Veendam-centrum als recreatief win-

kelgebied voor Veendam en de regio; 

- een volwaardig en eigentijds dagelijks winkelaanbod in de directe 

woonomgeving; 

- ruimte bieden aan eventuele initiatieven voor grootschalige detailhan-

del, rekening houdend met voorgaande uitgangspunten. 

 

Om op termijn op wijkniveau een zo compleet mogelijk pakket dagelijkse 

voorzieningen te kunnen handhaven, is het gewenst het draagvlak voor deze 

voorzieningen zo groot mogelijk te houden. In algemene zin kan dit door de 

volgende maatregelen te nemen: 

- kwalitatief en zo mogelijk kwantitatief versterken van het aanbod in 

levensvatbare wijkcentra; 

- tegengaan van concurrerende ontwikkelingen buiten de te handhaven 

wijkcentra. 

 

Het verdient aanbeveling in de toekomst uit te gaan van een winkelstructuur 

voor de dagelijkse boodschappen, bestaande uit drie min of meer volwaardige 

wijkcentra: centrum, noord en zuid (Sorghvliet).  

De positie van wijkwinkelcentrum Sorghvliet voor de regio Veendam-

Zuid/Wildervank is versterkt met de uitbreiding van de bestaande supermarkt. 

Ten aanzien van buurtwinkelcentrum Wildervank geldt dat een voorstel zal 

worden gedaan voor de opwaardering van de inrichting van de openbare ruimte 

van het buurtwinkelcentrum, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de tweede 

fase van de Poort van Wildervank. 

 

Verplaatsing van winkels vanuit het lint naar het buurtwinkelcentrum is wense-

lijk, om zo te komen tot een volwaardig buurtwinkelcentrum. 

 

De druk vanuit de markt voor vestiging van grootschalige winkelformules, bui-

ten de traditionele branches, is beperkt. Uitbreiding van perifere detailhandel 

is alleen aan de orde op de hiervoor aangewezen zones op bedrijventerreinen. 

Voorts is uitbreiding van perifere detailhandelsbranches als bouwmarkten, 

tuincentra, sanitair, keuken en woninginrichting alleen toegestaan wanneer 

het een verplaatsing vanuit de gemeente Veendam betreft en/of een verster-

king van de regionale detailhandelspositie oplevert. 

DAGELIJKSE 

VOORZIENINGEN 

PERIFERE DETAILHANDEL 
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De zone aan de Industrieweg is aangewezen voor perifere detailhandel indien 

de huidige zone voor perifere detailhandel vol is. Voor de zone aan de Indu-

strieweg zijn in de 'Beeldkwaliteitsvisie en beeldkwaliteitsplannen bedrijvenlo-

caties A7/N33' beeldkwaliteitseisen opgenomen. Op locaties voor perifere 

detailhandel zijn geen supermarkten toegestaan. 

 

N o t a  I n t e g r a a l  H o r e c a b e l e i d  

Op 28 april 2003 is de nota 'gezellig, veelzijdig & veilig' vastgesteld. In 2005 

heeft een evaluatie van het horecabeleid plaatsgevonden. In de nota is een 

ontwikkelingsvisie verwoord. Bij deze ontwikkelingsvisie is de gemeente Veen-

dam in gebieden verdeeld en per deelgebied is aangegeven welke rol van de 

horeca in het gebied is gewenst.  

 

Voor Wildervank geldt een conserverend beleid; dit betekent dat op de huidige 

horeca-inrichtinglocaties hetzelfde type of een lichtere categorie horeca-

inrichting wordt toegestaan. 

Een vergroting van de overnachtingsmogelijkheden in (cultuur)historische pan-

den en erfgoedlogies is in de gehele gemeente en daarmee ook in Wildervank 

gewenst. 

2 . 3 . 5   

B o u w e n  

W e l s t a n d s b e l e i d s n o t a  

Per 7 juni 2004 beschikt de gemeente Veendam over een welstandsbeleidsno-

ta. In de nota staan de welstandseisen omschreven die aan een bouwwerk 

worden gesteld. Het gaat om welstandscriteria die betrekking kunnen hebben 

op onder andere de hoofdvorm, het materiaalgebruik, de kleurkeuze en de 

detaillering van een concreet bouwwerk. Het doel van de nota is het streven 

naar behoud en zo nodig versterking van de beeldkwaliteit in het algemeen en 

die van beschermde dorpsgezichten in het bijzonder. 

 

Bij de ruimtelijke toetsing van bouwaanvragen in het plangebied zijn twee 

toetsingsinstrumenten van belang, namelijk de welstandsnota en het bestem-

mingsplan. Als regel geldt dat de welstandscriteria in de welstandsnota zich 

bewegen binnen de bebouwingsmogelijkheden die door het bestemmingsplan 

worden gegeven. 

De regels in dit bestemmingsplan gaan in het bijzonder over de maatvoering en 

de plaatsing van gebouwen en andere bouwwerken. Zaken die niet in dit be-

stemmingsplan zijn geregeld of niet kunnen worden geregeld, maar vanuit het 

oogpunt van welstand wel belangrijk zijn, worden via de welstandsnota gere-

geld. 

Volgens de Woningwet mogen in de welstandsnota criteria worden opgenomen 

die betrekking hebben op het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Het is 

duidelijk dat een bepaalde overlap tussen het bestemmingsplan en de wel-

standsnota kan voorkomen. Daarom geldt dat bij strijdigheid tussen de wel-

standscriteria en de bestemmingsplanregels de laatste leidend zijn. 
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Op basis van de ruimtelijke structuur en de daarmee samenhangende overeen-

komsten in functionele, stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken 

vanuit welstandsoptiek, is de gemeente in 21 deelgebieden onderverdeeld, 

waarop aanvullingen zijn gedaan voor diverse ontwikkelingen. Per deelgebied 

is een samenhangend beoordelingskader opgesteld.  

2 . 3 . 6   

B e h e e r  e n  m i l i e u  

W a t e r p l a n  V e e n d a m  

De gemeente Veendam heeft in 2001 een waterplan opgesteld in samenwerking 

met het Waterschap Hunze en Aa's en het Waterbedrijf Groningen. Het water-

plan beschrijft een visie en een programma. De visie beschrijft op integrale 

wijze wat, op langere termijn, de gewenste toestand van het watersysteem en 

de waterketen is, zowel voor het landelijk gebied als voor de bebouwde omge-

ving. Het accent ligt hierbij op het stedelijk gebied. Het programma geeft aan 

welke activiteiten de betrokken partijen ondernemen om geleidelijk de doel-

stelling te bereiken. 

 

Het streven is om het waterplan om te bouwen tot een watersysteemplan. De 

eerste besprekingen hiertoe hebben plaatsgevonden. 

 

De doelstelling van het waterplan is het bereiken van een gezond en veer-

krachtig watersysteem, waardoor de leefkwaliteit voor mens en dier wordt 

vergroot.  

 

Het Waterplan Veendam hanteert vier sporen: 

1. lang vasthouden, langzaam afvoeren; 

2. schoonhouden, schoonmaken; 

3. zichtbaar en aantrekkelijk; 

4. waterlijke ordening. 

 

De kwaliteit van het water mag niet worden aangetast. Bij de nieuwbouw 

wordt gestreefd naar opvang van hemelwater dat afstroomt van verharde op-

pervlakten (daken, wegen) en de infiltratie daarvan in groengebieden, dan wel 

afvoer op open water. Het vuile water wordt rechtstreeks in de riolering ge-

loosd. 

 

Met betrekking tot duurzaam waterbeheer wordt verder rekening gehouden 

met de te gebruiken materialen in de nog te realiseren gebouwen of bouwwer-

ken en verhardingen. Gestreefd wordt naar het gebruik van duurzame bouw-

materialen om schoon regenwater in het gebied te conserveren. 

 

G r o e n k w a l i t e i t s p l a n  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van groen-

voorzieningen in de openbare ruimte. Als toetsingskader is het Groenkwali-
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teitsplan (2003) opgesteld. Per wijk worden de kenmerken genoemd en worden 

aanbevelingen gedaan voor elk gebied. Dit plan vormt de basis voor: 

- een gestructureerd beheer van de groene ruimte, aangegeven zijn de 

groene hoofdstructuren met daaraan gekoppeld de groene dragers; 

- het beleid ten aanzien van het verlenen van kapvergunningen; 

- eventuele verkoop/verhuur van (snipper)groenstroken. 

 

Daarnaast is het van belang om het groene imago van Parkstad Veendam vast 

te leggen door middel van sfeerbeelden. Met een visie op de groene hoofd-

structuur kan de gemeente vanuit die optiek de ruimtelijke ontwikkelingen 

richting geven en toetsen. Hierbij vormen de ruimtelijke structuur, de recrea-

tieve en ecologische waarden de peilers van het Groenkwaliteitsplan. 

 

De waardevolle kenmerken en kwaliteiten van het groen zijn per deelgebied 

omschreven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen karakter/identiteit, ecolo-

gie/natuur en gebruikswaarde van het groen. Tevens zijn per deelgebied aan-

dachtspunten aangegeven. 

 

B o d e m b e l e i d s p l a n  

In 2005 heeft de gemeente Veendam haar bodembeleid vastgelegd in, 'De bo-

dem onder ons bestaan' bodembeleidsplan gemeente Veendam 2005-2009. 

 

Het uitgangspunt van het bodembeleid is het streven naar een duurzaam bo-

demgebruik waarbij de kwaliteit van de bodem is afgestemd op de (toekomsti-

ge) functie. 

Dit duurzame bodemgebruik moet tot stand komen door te voorkomen dat 

nieuwe verontreinigingen ontstaan (bodembescherming), historische verontrei-

nigingen te saneren (bodemsanering) en verantwoord om te gaan met licht 

verontreinigde grond (bodembeheer). 

 

Bij ruimtelijke plannen wordt het aspect bodemverontreiniging zo vroeg moge-

lijk meegenomen. Dit voornemen heeft als doel om stagnatie van ruimtelijke 

projecten en het afbreukrisico als gevolg van (te) laat ontdekken van bodem-

verontreiniging tot een minimum te beperken. Door de kwaliteit van de bodem 

op tijd in beeld te brengen, kan hier bij transacties en in de planvorming reke-

ning mee worden gehouden. 

2 . 4   

B e l e i d  w a t e r s c h a p  

De gemeente Veendam ligt centraal in het beheersgebied van het Waterschap 

Hunze en Aa's. 

Het waterschap heeft twee nota's uitgebracht welke een directe relatie heb-

ben met de ruimtelijke ordening. De hoofdpunten van deze nota's zijn hierna 

kort weergegeven. 
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2 . 4 . 1   

N o t i t i e  s t e d e l i j k  w a t e r b e h e e r  

In maart 2003 is de Notitie stedelijk waterbeheer verschenen. De doelstelling 

van deze notitie is het formuleren van een samenhangende visie op duurzaam 

stedelijk waterbeheer, vertaald in beleidsdoelen, maatregelen en richtlijnen 

teneinde knelpunten samenhangend met het stedelijk water op te lossen en in 

de toekomst te voorkomen. Aan deze doelstelling is invulling gegeven door: 

- een visie te formuleren voor het watersysteembeheer in het stedelijk 

gebied voor de middellange termijn; 

- beleidsdoelen, maatregelen en richtlijnen op te stellen op basis van die 

visie voor de korte termijn; 

- verduidelijking van de rol van waterbeheerders in het stedelijk water-

beheer. 

Het Waterschap Hunze en Aa's draagt permanent zorg voor de waterkering, de 

aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het zuiveren van rioolwater, het 

waterkwaliteitsbeheer en het vaarwegbeheer in het beheersgebied. 

2 . 4 . 2   

W a t e r b e h e e r p l a n  2 0 0 3 - 2 0 0 7  

Het beleid van het Waterschap Hunze en Aa’s is neergelegd in het Waterbe-

heersplan 2003-2007. Het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s 

heeft besloten het beheerplan te verlengen tot 2010. Met het oog op deze 

verlenging is het lopende beheerplan geactualiseerd. De uitkomsten van deze 

actualisering vormen een aanvulling van het beheerplan. 

 

Mede gezien de samenloop met het nieuwe stoomgebiedbeheerplan Nedereems 

en de Provinciale Omgevingsplannen Drenthe en Groningen is besloten voor de 

periode van 2010 tot en met 2015 een nieuw beheerplan op te stellen. Het 

ontwerp van het Waterbeheerplan 2010-2015 is reeds vastgesteld. Dit ontwerp 

van het Waterbeheerplan 2010-2015 bevat voor dit bestemmingsplan geen 

wijzigingen ten opzicht van het nog vigerende waterbeheerplan. 

 

Het beleid is opgehangen aan vier thema's: veiligheid, watersystemen, schoon 

water en functies. De opgaven zijn gekoppeld aan de geografische gebieds-

kenmerken en bestemmingen. Deze bestemmingen zijn een ruimtelijke verta-

ling van het provinciale beleid, zoals verwoord in het Provinciaal 

Omgevingsplan. Op basis van de functiekaart uit het Provinciaal Omgevingsplan 

is een functiekaart van het waterschap opgesteld.  

 

Het beheersgebied is in het kader van het beheersplan opgedeeld in districten, 

waarvoor afzonderlijke perspectieven zijn opgesteld. Het plangebied is gele-

gen in het district Zuidoost. Het plangebied is gelegen in het westelijke deel 

van het district en maakt deel uit van het watersysteem Veenkoloniën. 

In het watersysteem Veenkoloniën komen voornamelijk veengronden en moeri-

ge gronden voor. Het veen is in het verleden bijna helemaal afgegraven en 

DISTRICTSPERSPECTIEF 

ZUIDOOST 
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geoxideerd, waardoor zandgronden zijn ontstaan. Kenmerkend voor dit gebied 

zijn het intensieve wijkenstelsel en de lintbebouwing. 

In het veenkoloniale gebied komt vrijwel geen kwel vanuit het diepe grondwa-

ter voor. Het gebied is overwegend een inzijggebied. Het A.G. Wildervanckka-

naal en het Pekelder Hoofddiep voeren water af van de Veenkoloniën. De 

wateraanvoer vindt plaats via het A.G. Wildervanckkanaal. 
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H i s t o r i e  

3 . 1   

O n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s  

De dubbele veenkolonie Veendam-Wildervank ontstond in 1647, toen 

A.G. Wildervanck, solliciteur uit de stad Groningen, van de eigengeërfden van 

Zuidbroek de venen ten zuiden van Muntendam pachtte. Vervolgens kocht hij 

de ten zuiden hiervan gelegen Munnikevenen om het gehele veengebied aan 

weerszijden van de Oude Ae te ontginnen. 

In het gebied van de Groningse Veenkoloniën werd vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw op grootschalige wijze veen afgegraven. De venen in Oost-

Groningen waren onderdeel van het Oostermoer, dat samen met het ten oos-

ten ervan gelegen Bourtanger Moeras een van de grootste hoogveencomplexen 

van Europa vormde. Reden om tot ontginning van het Oostermoer over te 

gaan, was de steeds groter wordende vraag naar de brandstof turf vanuit de 

stad Groningen en de Hollandse steden. Na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) 

gingen de Groningse turfschippers tevens de Hanzesteden van turf voorzien. 

Daarnaast vereiste de toenemende fabricage van baksteen meer turf. 

 

A.G. Wildervanck was contractueel verplicht tot het graven van twee kanalen 

vanaf het Meedenerdiep in zuidelijke richting. Het Meedenerdiep stond via het 

Muntendammerdiep weer in verbinding met het Winschoterdiep.  

Eerst werd begonnen met het graven van een kanaal ten oosten van de Oude 

Ae, het Oosterdiep, en vervolgens met een kanaal ten westen ervan, het Wes-

terdiep. Omstreeks 1652 waren beide kanalen grotendeels gereed en ze ston-

den door de sluis Midden Verlaat op de grens van Veendam en Wildervank met 

elkaar in verbinding. Ten noorden hiervan liepen het Beneden Oosterdiep en 

Beneden Westerdiep naar het noorden toe uiteen en was een trechtervormige 

structuur ontstaan. 

Ten zuiden van het Midden Verlaat kwamen de bovenlopen van Oosterdiep en 

Westerdiep op een afstand van ongeveer 75 m parallel aan elkaar te liggen en 

ontstond een zogenaamd dubbel kanaalsysteem. 

Het dubbel kanaalsysteem is uniek voor de Groningse Veenkoloniën en was de 

eerste in zijn soort. 

 

Rond 1660 was de vervening in volle gang en deze zou tot ver in de achttiende 

eeuw voortduren. Beide kanalen werden steeds verder in zuidoostelijke rich-

ting gegraven. Op het Oosterdiep en het Westerdiep werden verschillende 

andere ontginningen aangesloten. Vanaf 1765 werd het Oosterdiep in zuidelij-

ke richting verlengd om aan te sluiten op het Drentse kanalenstelsel. Parallel 

aan de Semslinie, de provinciegrens, werd vervolgens het Stadskanaal gegra-

ven. 
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De turfwinning zorgde voor een toevloed van arbeiders, winkeliers, handelaren 

en boeren. De boerenstand vestigde zich op de ontgonnen gronden. 

 

In de negentiende eeuw ontwikkelde de huidige gemeente Veendam zich van 

een agrarische veenkolonie tot een regionaal en industrieel centrum, mede 

doordat het op een knooppunt van kanalen was gelegen. Vanuit de zeevaart, 

die in de achttiende eeuw uit de turfvaart ontstond en in de daaropvolgende 

eeuw reeds op zijn retour was, ontwikkelde zich een agrarische industrie. De 

ondernemingsgeest en het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen van de kapi-

teins en reders waren een belangrijke voedingsbodem voor het welslagen van 

de industrialisatie in de Veenkoloniën. Dit betrof in eerste instantie de 

scheepsbouw en vervolgens in de tweede helft van de negentiende eeuw de 

opkomst van de aardappelmeel- en strokartonindustrie. Door de gunstige lig-

ging, de concentratie van kapitaal uit de zeevaart en het succes van de eerste 

ondernemers groeide de huidige gemeente Veendam uit tot het centrum van 

aardappelmeelindustrie in de Veenkoloniën. In 1861 werd de eerste aardap-

pelmeelfabriek gebouwd en in 1891 telde de huidige gemeente Veendam maar 

liefst zeven van deze fabrieken. Het plaatselijk patriciaat bestond uit industri-

ele families, zoals die van Duintjer, Meihuizen, Wilkens en Van Linge. 

 

De ontwikkelingen in de aardappelmeelindustrie zorgden op hun beurt voor 

een krachtige groei van de bevolking. Niet alleen in de nieuwe fabrieken, maar 

ook bij het rooien van de aardappels was veel mankracht nodig. Bovendien 

ontwikkelden zich industrieën die vrouwelijke werkkrachten nodig hadden, 

zoals de tricotage-industrie. Daarnaast hadden de successen in de aardappel-

meelsector tot gevolg dat de huidige gemeente Veendam zich ontpopte tot een 

regionaal centrum, waar zich veel winkels, kleinschalige bedrijven, kantoren 

en bankfilialen vestigden. 

3 . 2   

B e b o u w i n g s g e s c h i e d e n i s  

De industrialisatie en de daarmee gepaard gaande groei van het inwoneraantal 

hadden een grote invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van Veendam en Wil-

dervank. Aanvankelijk kende het gebied een bebouwing, die was bepaald door 

het agrarische karakter van beide nederzettingen. De meeste bebouwing lag 

aan de westzijde van het Oosterdiep. De oostzijde van het Westerdiep was 

alleen in het noorden bebouwd. Opvallend waren de buitenplaatsen, die aan 

weerszijden van de kanalen waren gelegen. Deze waren aangelegd door patri-

ciërs uit de stad Groningen en meestal verbonden met een boerenplaats. In de 

loop van de negentiende eeuw verdwenen de meeste buitenplaatsen. 

In het midden van de negentiende eeuw verdichtte met name de bebouwing 

langs het Oosterdiep zich. Aan de westzijde betrof dit voornamelijk woonhui-

zen en enkele winkel- en bedrijfspanden. Aan de oostzijde lagen woonhuizen, 

waaronder een paar kapiteinswoningen en enkele boerderijen. 
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In Wildervank was het gebied tussen beide kanalen grotendeels volgebouwd 

met woonhuizen, winkels en kleine agrarische bedrijven. Aan de stille oostzij-

de van het Oosterdiep lag een gemengde bebouwing van woonhuizen en boer-

derijen, terwijl aan de westzijde van het Westerdiep sporadische bebouwing 

van veenkoloniale boerderijen was te vinden. 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw maakten Veendam en Wildervank 

een krachtige ruimtelijke expansie door. De dichte bebouwingsconcentratie 

bevond zich langs Bocht Oosterdiep en het aansluitende noordelijke stukje 

Boven Oosterdiep. Hier lieten de industriële families hun villa's bouwen en 

verschenen grote winkelpanden, kantoren en bankfilialen. 

In het Wildervankster deel concentreerde de voornamere bebouwing zich aan-

sluitend aan het Boven Oosterdiep, terwijl de 'welstand' in zuidelijke richting 

afnam. Aan het Westerdiep was de bebouwing minder dicht en van minder 

allure. Aan de westzijde lagen enkele boerderijen en aan de drukke kant een 

dun lint van kleinschalige woonbebouwing. Opvallend waren de vele draaibrug-

gen over beide kanalen, die de drukke met de stille kant verbonden. 

 

In het begin van de twintigste eeuw kende Veendam een periode van sterke 

groei. Zowel Veendam als Wildervank kreeg een treinstation. Wildervank kreeg 

ter hoogte van het station een kleine uitbreiding ten behoeve van woonbebou-

wing. In Wildervank vonden voorts weinig veranderingen plaats. De bestaande 

bebouwingslinten raakten dichter bebouwd en werden vernieuwd.  

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in het noorden, aan weerszijden van beide 

kanalen enkele woonbuurten ontstaan. 

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is begonnen met de laatste grote woon-

uitbreiding: de buurt Langebosch, gelegen aan de noordwestzijde van Wilder-

vank. Deze woonbuurt grenst aan een zeilmeer en kenmerkt zich door de vele 

schiereilanden en grote waterpartijen.  

Halverwege dit decennium is gestart met de herontwikkeling van het voormali-

ge fabrieksterrein Duintjer. Deze inbreidingslocatie is vernoemd naar de voor-

malige buitenplaats Woellust.  

 

Beide kanalen die het dubbele kanalenstelsel vormen zijn, in tegenstelling tot 

veel andere veenkoloniën, niet gedempt. Hierdoor heeft Wildervank haar oor-

spronkelijke karakter kunnen behouden. Wel zijn in het Westerdiep dammen 

aangebracht, terwijl het Oosterdiep bevaarbaar is gebleven. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

Bij de actualisering van een bestemmingsplan gaat het erom de bestemmingen 

(opnieuw of voor het eerst (voor de bebouwde kom)) vast te leggen voor een 

periode van tien jaar. Dit betekent soms dat bestemmingen en/of de daarbij 

behorende regelingen worden gewijzigd. Het gebied en de waardering daar-

voor zijn in de loop van de jaren immers veranderd. De bestemmingen zullen 

daarop moeten worden afgestemd. Uitgangspunt is het in stand houden en 

bevorderen van een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. 

Om te bepalen wat nu voor Wildervank specifieke ruimtelijke kwaliteiten zijn, 

is in het vorige hoofdstuk de ontwikkelingsgeschiedenis in kaart gebracht en 

heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is duidelijk geworden 

hoe de kern ruimtelijk en functioneel is opgebouwd en welke elementen daar-

uit als waardevol kunnen worden aangemerkt. 

In dit hoofdstuk komen allereerst de ruimtelijke en functionele elementen aan 

bod. Tevens wordt ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. 

Ten slotte worden de ontwikkelingen, die voorliggend bestemmingsplan moge-

lijk maakt, beschreven. 

4 . 1   

R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  

De ruimtelijke structuur van Wildervank wordt vooral gekenmerkt door het 

dubbele kanalenstelsel van het Oosterdiep en Westerdiep. Waardevolle ele-

menten zijn met name die kanalen en de lintbebouwing langs deze kanalen. 

 

De bebouwing langs de kanalen dateert hoofdzakelijk uit de negentiende eeuw 

of later. Hierbij is de bebouwing tussen de kanalen in het algemeen dicht en 

kleinschalig. 

Aan de landzijde van de kanalen ontwikkelde de bebouwing zich meer inciden-

teel en vaak met een grootschaliger en hoofdzakelijk agrarisch karakter. De 

bebouwing aan de landzijde werd (meestal per groepje) ontsloten door brugge-

tjes. De bebouwing tussen de haaks op het diep uitmondende wijken heten in 

de volksmond 'de eilanden'. 

 

In het gehele samenstel van ruimten, wegen en kanalen is de historische op-

bouw van Wildervank nog duidelijk aanwezig. In dit licht is een deel van het 

Oosterdiep aangewezen als beschermd stadsgezicht. In het navolgende wordt 

gedetailleerd ingegaan op de te beschermen waarden van dit gebied. 

INLEIDING 

ALGEMEEN 
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4 . 1 . 1   

B e s c h e r m d  s t a d s g e z i c h t  O o s t e r d i e p  

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben op 26 oktober 2007 

het gebied Oosterdiep aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van 

artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988. In de bijlage is de toelichting 

van het aanwijzingsbesluit opgenomen.  

 

Het gebied Oosterdiep wordt, globaal gezien, begrensd door de bebouwing aan 

weerszijden van het kanaal Oosterdiep tussen de Hazepadbrug in Veendam en 

de Meihuizenbrug in Wildervank, inclusief het noordelijk deel van het Wester-

diep in Wildervank. Op het navolgende kaartje is de exacte begrenzing van het 

gebied aangegeven.  

 

Een deel van het beschermd stadgezicht Oosterdiep is vastgelegd in het be-

stemmingsplan Veendam Centrum. Het deel van het beschermd stadsgezicht in 

Wildervank is gelegen binnen het plangebied van dit bestemmingsplan. Het 

resterende gedeelte is opgenomen in het bestemmingsplan Sorghvliet. 

 

 
 

Het gebied Oosterdiep wordt gekenmerkt door een hechte relatie tussen de 

ruimtelijke structuur, het kanalenstelsel en de bebouwing, die typerend is voor 

verstedelijkte veenkoloniale nederzettingen. Het planmatig aangelegde kana-

lenstelsel vormt de ruggengraat van de bebouwing, die voor het grootste deel 

zeer dicht is, maar wat karakter betreft varieert. 

 

Het kanalenstelsel van Veendam-Wildervank bestaat uit een dubbel kanaalsys-

teem, waarbij de hoofdkanalen, het Oosterdiep en het Westerdiep, en de aan 

de binnenzijden gelegen doorgaande wegen zorgen voor de ontsluiting. Type-

rend is de trechtervorm van het dubbele kanaalsysteem in Veendam (waarvan 

TE BESCHERMEN WAARDEN 
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het westelijke kanaal is gedempt), die overgaat in een evenwijdig stelsel in 

het zuiden, waarbij de hoofdkanalen op een afstand van 75 m van elkaar lig-

gen. Het Oosterdiep wordt gekruist door een aantal beweegbare bruggen, die 

samen met de sluis, het Midden Verlaat, het kanaal als het ware geleden. Deze 

bruggen zorgen voor de ontsluiting van de buitenzijden van de hoofdkanalen, 

de zogenaamde stille kanten. 

 

Beide hoofdkanalen hebben aan weerszijden bebouwing, waarvan met name de 

bebouwing langs het Oosterdiep zeer dicht en stedelijk van karakter is. Aan 

weerszijden van het Bocht Oosterdiep in Veendam (buiten het plangebied) 

staat een rijke en gevarieerde bebouwing met een hoge architectonische kwa-

liteit. Naar het zuiden toe neemt deze kwaliteit iets af en wordt de bebouwing 

kleinschaliger van karakter. Bij de karakteristieke kortsluiting Midden Verlaat 

(gelegen in het plangebied) is sprake van een sluisbuurt. Langs het Oosterdiep 

bevinden zich open plekken, die ervoor zorgen dat het bebouwingsbeeld een 

minder stedelijk karakter krijgt. 

Na 1940 hebben zich in de ruimtelijke structuur en in het bebouwingsbeeld van 

het gebied slechts beperkte wijzigingen voorgedaan. De grootste ingreep in de 

ruimtelijke structuur betrof de demping van het Boven Westerdiep en het Be-

neden Oosterdiep in Veendam (buiten het plangebied) in de jaren vijftig en 

zeventig. Dit alles heeft echter geen grote gevolgen gehad voor de ruimtelijke 

samenhang binnen het beschermde stadsgezicht Oosterdiep, omdat deze ge-

dempte kanalen erbuiten vallen. 

 

Het beschermd stadsgezicht Oosterdiep is een fraai voorbeeld van een in de 

periode van 1850 tot 1940 verstedelijkte veenkolonie. Door de sterke industria-

lisatie transformeerde vooral het noordelijk deel van deze in de zeventiende 

eeuw ontstane dubbele veenkolonie, Veendam, van een agrarische nederzet-

ting tot een van de stedelijke centra in de regio Groningse Veenkoloniën. In de 

bebouwing langs met name het Oosterdiep komt de rijkdom, vergaard in de 

periode van 1850 tot 1940 door de bloeiende aardappelmeelindustrie, zeer 

goed tot uitdrukking. Behalve de hoge historisch-ruimtelijke en architectuur-

historische waarde, is het beschermd stadsgezicht Oosterdiep van nationaal 

belang vanwege de cultuurhistorische waarde, dat wil zeggen als afspiegeling 

van de economische ontwikkelingen in de periode van 1850 tot 1940. Daarnaast 

bezit het gebied een redelijk hoge mate van gaafheid en zeldzaamheid. 

4 . 1 . 2   

F u n c t i e s  

Op 1 januari 2008 bedroeg het inwonertal van de gemeente Veendam 28.050 

personen. Sinds 1990 ligt het inwoneraantal op circa hetzelfde niveau van 

28.500 inwoners. In 1994-1996 was er sprake van een substantiële groei. Deze 

werd echter in de jaren 1997-1999 gevolgd door een fors verlies. Na een stij-

ging in 2000 en 2003 is de laatste jaren weer sprake van een daling van het 

inwoneraantal. Redenen hiervoor zijn een vestigingstekort en een geboortete-

kort. 

WAARDERING 

BEVOLKING 
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Op 1 januari 2008 bedroeg het inwoneraantal van Wildervank (inclusief Lange-

bosch) 5.531 personen. De gemiddelde woningbezetting in Wildervank bedroeg 

op 1 januari 2008 2,99 (gemeentelijk gemiddelde is 2,27). 

 

Veendam staat aan de vooravond van een vergrijzingsgolf. De gemiddelde leef-

tijd van de bevolking neemt toe, waardoor de behoefte aan woningen en voor-

zieningen voor ouderen zal toenemen. Bij de wat oudere jeugd is sprake van 

een vertrekoverschot van circa 10%. Dit vertrekoverschot wordt nauwelijks 

gecompenseerd door een vestigingsoverschot in de hogere leeftijdsgroepen. 

Het aandeel van de actieve groep in het arbeidsproces neemt af. 

 

Bijna de helft van alle zelfstandig wonende huishoudens behoort tot de mid-

dengroep 30-59 jaar. Gemiddeld genomen, bedraagt het aandeel 65-plussers in 

de gemeente Veendam 15,9% in 2003 (provincie: 14,4%, Nederland: 13,7%).  

 

In het plangebied is wonen veruit de belangrijkste functie. De meeste wonin-

gen zijn eengezinshuizen. In sommige gevallen is het wonen gecombineerd met 

een andere functie.  

 

Wildervank wordt via de C.W. Lubbersstraat-Dalweg en de K.J. de Vriezestraat 

verbonden met de N33. De N33 zorgt voor de verbinding van de gemeente met 

de A7 in noordelijke richting en richting Assen in zuidelijke richting.  

Voor de interne ontsluitingstructuur van Wildervank zijn van belang de wegen 

langs het Oosterdiep, de Bareveldstraat en de Woortmanslaan.  

 

In de herzieningenreeks is ervoor gekozen de wegen (gelegen binnen de be-

bouwde kom) die op grond van het mobiliteitsplan zijn aangegeven als Ge-

biedsontsluitingsweg II (GOW II, 50 km/uur) en Erftoegangsweg I (ETW I, 

50 km/uur) te bestemmen als Verkeer.  

Aan de overige wegen is de categorie Erftoegangsweg II (ETW II, 30 km/uur) 

toegekend. De verblijfsfunctie staat hier voorop. Deze wegen zijn meegeno-

men in de diverse gebiedsbestemmingen. Van deze wegen wordt het bestaande 

systeem van ontsluiting door middel van wegen en paden gehandhaafd behou-

dens verbetering met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van 

geluidsoverlast. 

 

Gebiedsontsluitingswegen II en Erftoegangswegen I in het plangebied zijn: 

Woortmanslaan, C.W. Lubbersstraat, Langebosschedijk, Oeverloper, Ooster-

diep (Nijverheidsstraat, Poststraat, Raadhuisstraat), J. Kammingastraat, Bare-

veldstraat, Kielsterachterweg en K.J. de Vriezestraat. 

Het Westerdiep doet dienst als primaire fietsroute. De Woortmanslaan, Bare-

veldstraat en K.J. de Vriezestraat maken deel uit van het hoofdfietsroutenet-

werk van de provincie Groningen. 

Secundaire fietsroutes zijn het Oosterdiep, de Vijverlaan, de Oeverloper, de 

Kleine en Grote Zilverreiger en de Langebosschedijk. 

WONEN 

VERKEERSSYSTEEM 
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De route Bareveldstraat, J. Kammingastraat, Oosterdiep en Woortmanslaan 

wordt aangedaan door een buslijn van Arriva. Nabij de rotonde Woortmanslaan 

is tevens een halte van een Q-liner. 

 

De werkgelegenheid in de gemeente Veendam is vanaf 1996 gegroeid met bijna 

14% van 11.640 tot 13.244 arbeidsplaatsen in 2005. Eind jaren negentig ver-

toonde de werkgelegenheid in de gemeente Veendam ongeveer een even ster-

ke groei als het gemiddelde van de provincie Groningen en het gemiddelde van 

Nederland. Na een teruggang in 2000 herstelde de groei zich in 2001 en 2003. 

Na een daling van het aantal werkenden in 2004 (oorzaken onder andere slui-

ting belastingkantoor, vertrek ICT-afdeling RDW naar Groningen) was in 2005 

een stijging waar te nemen. 

 

De positieve werkgelegenheidsontwikkeling heeft ertoe bijgedragen dat de 

werkloosheid fors is afgenomen van 2.213 werklozen in 1996 tot 1.674 werklo-

zen in 2006; een daling van 24%. 

Het verloop van de werkloosheid in de gemeente Veendam vertoont gelijkenis 

met die van de provincie Groningen en Nederland als geheel. 

 

Veendam heeft veel werkgelegenheid in de industrie, de handel en reparatie, 

de gezondheids- en welzijnszorg en de zakelijke dienstverlening. Een (kleine) 

daling is te constateren in bijvoorbeeld industrie, bouwnijverheid, handel en 

reparatie. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening en gezondheids- 

en welzijnszorg blijkt daarentegen sterk te zijn gegroeid. 

 

Uitoefening van bepaalde beroepen aan huis is een algemeen aanvaarde activi-

teit (huisarts, tandarts et cetera). Het gaat om beroepsuitoefeningen die door 

hun aard en omvang aanvaardbaar moeten worden geacht binnen het woonmi-

lieu en waarvan mag worden aangenomen dat daarvan geen negatieve invloed 

uitgaat. 

 

Aan huis verbonden bedrijvigheid is niet bij recht mogelijk in het plangebied. 

Via ontheffing is het onder voorwaarden mogelijk bedrijvigheid te realiseren. 

Hierbij kan worden gedacht aan kleinschalige, in hoofdzaak dienstverlenende 

bedrijven. Uitgangspunt is dat de activiteit qua aard en omvang passend moet 

zijn binnen de woonomgeving. 

 

Het centrum van Veendam fungeert als het hoofdwinkelgebied van de gemeen-

te. In vergelijking met steden van vergelijkbare omvang heeft het centrum van 

Veendam een groter detailhandelsaanbod dan gemiddeld. Dit verschil wordt 

met name veroorzaakt door een ruimer aanbod in de modisch recreatieve 

branche. Van de overige branches bevindt zich een vergelijkbaar aanbod in de 

centra.  

 

In Wildervank is detailhandel geconcentreerd in het buurtwinkelcentrum aan 

de Apollolaan. Inwoners van het noordelijk deel van Wildervank maken tevens 

gebruik van het wijkwinkelcentrum Sorghvliet. 

WERKGELEGENHEID 

AAN HUIS VERBONDEN 

BEROEPEN 

AAN HUIS VERBONDEN 

BEDRIJVIGHEID 

CENTRUMVOORZIENINGEN 
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Daarnaast bevinden zich verspreid langs met name het Oosterdiep nog enkele 

winkels. Verplaatsing van deze winkels naar het buurtwinkelcentrum Wilder-

vank is wenselijk om zo te komen tot een volwaardig buurtwinkelcentrum. 

 

Wat betreft zakelijke dienstverlening is Wildervank in hoofdzaak aangewezen 

op het centrum van Veendam.  

 

Wildervank beschikt over voorzieningen zoals buurthuizen, kinderopvang, en 

diverse verenigings- en clubgebouwen. 

Op het gebied van gezondheidszorg zijn de dagelijkse voorzieningen aanwezig: 

huisarts en tandarts. 

 

Wat betreft onderwijs zijn er in Wildervank twee basisscholen: de Wester-

school en de Sleutel. 

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn gelegen in andere delen van Veendam. 

 

Op het gebied van sport en ontspanning zijn in het plangebied gelegen een 

atletiekbaan, voetbalvelden, tennisbanen, een sporthal en een manege (Nij-

verheidskade). 

4 . 2   

R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

Uit de aanwijzing beschermd stadsgezicht en de inventarisatie komt een aantal 

ruimtelijke kwaliteiten van Wildervank naar voren. 

 

Duidelijk herkenbare kwaliteiten binnen het plangebied zijn het dubbele kana-

lenstelsel, de kortsluiting bij de sluis Midden Verlaat, de lintbebouwing langs 

beide kanalen en de verbindingsstraten tussen de kanalen. Dit gebied herbergt 

beeldbepalende bebouwing, waaronder een aantal burgerwoningen, villa's, 

voormalige directeurswoningen, boerderijen, en kerken. 

Andere kwaliteiten zijn de C.W. Lubbersstraat met straatjes ten zuiden ervan 

en de groen- en waterstructuur in Wildervank-West en -Oost. Deze groen- en 

waterstructuur wordt gekenmerkt door: 

- een haaks op de historische kanalenstructuur aanwezige groen- en wa-

terstructuur; 

- nieuwe watergangen parallel aan de oorspronkelijke kanalen, maar dan 

breder en gesitueerd in brede groenzones. 

 

Voorzover de gebouwen zijn aangemerkt als monument bieden de Monumen-

tenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening bescherming. Er 

zijn 15 rijksmonumenten en 35 gemeentelijke monumenten binnen het plange-

bied aanwezig. In de bijlage is een adressenlijst toegevoegd. Aspecten zoals 

materiaal- en kleurgebruik voor andere beeldbepalende panden, zijn geregeld 

in de gemeentelijke welstandsbeleidsnota. 

 

OPENBARE EN MEDISCHE 
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Zoals hiervoor is aangegeven, is een deel van Wildervank aangewezen als be-

schermd stadsgezicht ex artikel 35 en volgende van de Monumentenwet. De 

bescherming van het stadsgezicht beoogt het treffen van zodanige steden-

bouwkundige maatregelen als noodzakelijk om het behoud en het voortbestaan 

van de karakteristieke gebieden te waarborgen. Dit bestemmingsplan is mede 

bedoeld als beschermend plan ex artikel 36, lid 1 van de Monumentenwet. 

 

In de regels is rekening gehouden met het beschermde stadsgezicht. Voor dit 

gebied geldt dat in beginsel de bestaande verschijningsvorm in de zin van 

hoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing op het bouwperceel moet blijven 

gehandhaafd. Via een nadere eisenstelsel kan hieraan uitvoering worden gege-

ven. Tevens is een aanlegvergunningstelsel van toepassing en worden eisen 

gesteld aan het toetsen van de aanvraag voor een sloopvergunning. Voorts is 

de regeling gekoppeld aan een cultuurhistorische waarderingskaart voor het 

stadsgezicht. 

Voor de leesbaarheid en duidelijkheid is de regeling voor het beschermde 

stadsgezicht in de vorm van een dubbelbestemming opgenomen. 

4 . 3   

O n t w i k k e l i n g e n  

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, legt dit bestemmingsplan niet alleen de 

bestaande situatie vast, ook is er ruimte voor dynamiek.  

 

Voor een aantal gebieden zijn de ontwikkelingen al in een goedgekeurd be-

stemmingsplan geregeld en is de regeling in het onderhavige plan overgeno-

men. Het gaat hierbij om Nolensstraat e.o., Vijverlaan e.o. en een deel van 

het gebied Woellust. In het onderhavige bestemmingsplan wordt de tweede 

uitwerking van het gebied Woellust geregeld. Tevens geldt voor een deel van 

het gebied Woellust een uitwerkingsbevoegdheid.  

Ten slotte zijn er een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Hierna volgt 

een beschrijving voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, ook als deze reeds zijn 

geregeld of in de toekomst nog moeten worden geregeld. 

 

N o l e n s s t r a a t  e . o .  

Het bestemmingsplan Nolensstraat e.o. (goedgekeurd op 31 augustus 2007) 

voorziet in herstructurering van een gebied tussen de Nolensstraat en de Dr. 

Ebelsstraat in Wildervank-West. Ter plaatse zijn 51 woningen gesloopt. Hier-

voor in de plaats komen een appartementencomplex met 15 levensloopbesten-

dige appartementen in de sociale huursector en 44 grondgebonden woningen, 

14 in de sociale huursector (levensloopbestendig) en 30 in de koopsector. De 

koopwoningen bestaan uit 16 twee-onder-een-kapwoningen (middelduur), ze-

ven geschakelde woningen (sociale koop) en zeven vrijstaande woningen (vrije 

sector). 
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Aan deze herstructurering ligt een raamovereenkomst (januari 2006) met Acan-

tus ten grondslag. Inmiddels is deze raamovereenkomst verder uitgewerkt tot 

een exploitatieovereenkomst (mei 2007). Op dit moment wordt uitvoering 

gegeven aan de herstructurering. De herstructurering maakt ook deel uit van 

de bestuursovereenkomst. De levensloopbestendigheid van het nieuwbouwpro-

gramma in de sociale huursector geeft mede invulling aan het beleid met be-

trekking tot de woon-zorgzone Wildervank. 

 

In voorliggend bestemmingsplan is het vigerende bestemmingsplan Nolens-

straat e.o. voor een onderdeel gewijzigd. In plaats van projectmatige wonin-

gen (drie bouwlagen met lessenaarsdak) worden aan de Nolensstraat zeven 

vrije kavels voor vrijstaande woningen (twee bouwlagen met kap) uitgegeven. 

Tevens is de dakhelling aangepast. 

 

Deze aanpassingen brengen met zich mee dat tevens de beeldkwaliteitspara-

graaf voor de zeven kavels als volgt wordt aangepast. De wijzigingen zijn vet 

aangegeven. 

 

P l a a t s i n g  

- woningen staan in de voorgevellijn, zoals deze in de verbeelding zijn 

vastgelegd; 

- bijgebouwen hebben over het algemeen een ondergeschikte plaatsing 

ten opzichte van de hoofdgebouwen. 

 

H o o f d v o r m  

- de bebouwing bestaat uit twee bouwlagen met kap; 

- de minimale goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt 5 m; 

- de minimale voorgevelbreedte van hoofdgebouw bedraagt 6,50 m; 

- de woningen beschikken over een kapvorm, zoals in navolgende fi-

guur is aangegeven; 

- het dakoverstek bedraagt minimaal 50 cm; 

- op de hoeken is een stolpkap toegestaan. 

 

A a n z i c h t e n  

- woningen zijn georiënteerd op de straatruimte; 

- in hoeksituaties is er sprake van een tweezijdige gerichtheid op de 

openbare ruimte (geen blinde zijgevel aan de straatzijde, aan de zij-

straat minimaal raampartijen, eventueel een erker of entreepartij). 

 

O p m a a k  

- in het kleur- en materiaalgebruik wordt een samenhang in de totale 

straatwand nagestreefd; 

- gevels worden uitgevoerd in metselwerk; voor het metselwerk in de 

gevels wordt gebruikgemaakt van een bruin/rood genuanceerde bak-

steen, in overwegend gedekte kleurtoon; 

- de daken worden afgedekt met donkergetinte pannen; 

- er is sprake van een zorgvuldige detaillering. 
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G e w e n s t  s t r a a t b e e l d  

 

Overigens is het gehele plangebied, waarop het bestemmingsplan Nolensstraat 

e.o. betrekking heeft, in dit bestemmingsplan opgenomen. De vigerende wijzi-

gingsbevoegdheid voor een functiewijziging van het terrein van de Wester-

school is ook overgenomen. 

 

V i j v e r l a a n  e . o .  

Het bestemmingsplan Vijverlaan e.o. (goedgekeurd op 5 september 2007) 

voorziet in herstructurering van een gebied tussen de Vijverlaan en de Mei-

doornstraat in Wildervank-Oost. In dit gebied zijn 24 ouderenwoningen ge-

sloopt. Hiervoor in de plaats komen 12 vrijstaande koopwoningen in de vrije 

sector. 

Aan deze herstructurering ligt een raamovereenkomst (januari 2006) met Acan-

tus ten grondslag. Inmiddels is deze raamovereenkomst verder uitgewerkt tot 

een exploitatieovereenkomst (mei 2007). Op dit moment wordt uitvoering 

gegeven aan de herstructurering. De herstructurering maakt ook deel uit van 

de bestuursovereenkomst 

 

Overigens is het gehele plangebied, waarop het bestemmingsplan Vijverlaan 

e.o. betrekking heeft, in dit bestemmingsplan opgenomen.  

 

W o e l l u s t ,  1 e  u i t w e r k i n g  e n  1 e  h e r z i e n i n g  

Het bestemmingsplan Woellust voorziet in de bouw van circa 300 woningen op 

het voormalige fabrieksterrein Duintjer. Op de navolgende afbeelding is het 

gehele gebied Woellust aangegeven.  

 

Het bestemmingsplan Woellust is verdeeld in drie onderscheiden en contraste-

rende delen:  

- zuid: waterland; 

- midden: stedelijke kernzone; 

- noord: woon-/werkzone. 

 



253.00.02.23.00.toe - Bestemmingsplan Wildervank - 17 februari 2010 44 
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Voor het westelijke deel van gebied heeft een partiële herziening plaatsgevon-

den (Woellust 1e herziening, goedgekeurd op 29 november 2006). Tevens heeft 

een eerste uitwerking plaatsgevonden (Woellust 1e uitwerking, goedgekeurd op 

7 december 2006).  

Het gehele plangebied, waarop de bestemmingsplannen Woellust, Woellust 1e 

herziening en Woellust 1e uitwerking betrekking hebben, is in dit bestem-

mingsplan opgenomen.  

 

In de bestuursovereenkomst is ten aanzien van Woellust afgesproken dat direct 

bouwrecht geldt voor 183 woningen en indirect bouwrecht voor 102 woningen.  

 

W o e l l u s t ,  2 e  u i t w e r k i n g  

In dit bestemmingsplan is ook de tweede uitwerking van het meest noordelijke 

deel van het gebied Woellust opgenomen. Deze uitwerking betreft de realisatie 

van 17 woningen. 

 

Overigens geldt voor deze woningen dat deze deel uitmaken van de reserveca-

paciteit, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Realisatie van de wo-

ningen is voorzien na 2010. Hiervoor is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen 

in de regels. 

 

U i t w e r k i n g  v a n  e e n  d e e l  v a n  d e  s t e d e l i j k e  k e r n z o n e  

Op grond van een aantal opmerkingen van de provincie is een deel van het 

gebied 'stedelijke kernzone' gewijzigd.  

 

In de nieuwe situatie kunnen acht stadswoningen worden gebouwd. Aan beide 

zijden van de bouwblokken zijn openbare groene stroken aangebracht om de 

beoogde openheid in noord-zuid richting te waarborgen. 

 

Bij de bouw van de woningen is het van belang dat de bebouwing inclusief het 

parkeren op eigen erf en de erfscheiding één bouwkundig helder element vor-

men. De woningen krijgen drie bouwlagen, maar zonder kap. De bouwplannen 

dienen aansluiting te vinden bij de reeds goedgekeurde bouwplannen van de 

naastliggende bebouwing.  

 

Een en ander uit zich in de volgende afbeeldingen. 
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U i t w e r k i n g  v a n  e e n  d e e l  v a n  d e  w o o n - / w e r k z o n e  

Het deel woon-/werkzone betreft een circa 80 m breed gebied. Voor dit ge-

bied gelden de volgende ontwerpideeën. 

 

Dit gebied grenst aan het Skager Rak. In totaal worden negen vrije woonkavels 

uitgegeven, waarvan drie woningen langs het water in het westen van het 

plangebied en zes woningen in het binnengebied. In het onderhavige plan 

wordt geen mogelijkheid geboden voor de vestiging van bedrijven.  

 

Ondanks dat het streven is de grond als 'vrije' kavels te verkopen, worden wel 

eisen gesteld aan de typologie van de woningen.  

 

Alleen de bouw van vrijstaande woningen is toegestaan. De maximale goot- en 

bouwhoogte bedragen respectievelijk 6 m en 10 m. 

 

Op de kavels langs het water wordt de bouw van zogenaamde 'boszoomwonin-

gen' voorgestaan. Het gaat hier om dezelfde typologie als de boszoomwoningen 

in het bestemmingsplan Woellust, 1e herziening.  

 

In het kader van de eerste uitwerking is reeds de hoofdontsluiting geregeld. 

Voor gemotoriseerd verkeer is de hoofdontsluiting van het plangebied gesitu-

eerd aan het Skager Rak. Deze ontsluiting is op de verbeelding (plankaart) 

aangegeven.  

 

Wat betreft het parkeren, is vastgelegd dat dit gebeurt op eigen erf. In de 

planvorming is hiermee rekening gehouden. De woningen in de stedelijke kern-

zone zullen achterom (langs het water) kunnen worden bereikt.  

 

W o e l l u s t ,  u i t w e r k i n g s g e b i e d  

In Woellust is nog één gebied dat in de toekomst nog nader uitgewerkt zal 

worden. In dit gebied, op de verbeelding (plankaart) bestemd als 'Woongebied 

- Uit te werken' mogen maximaal 75 woningen worden gerealiseerd.  

 

A Z C  W i l d e r v a n k  

Voor het voormalige AZC aan de Greidhoek is een wijzigingsbevoegdheid opge-

nomen, welke voorziet een wijziging van de bestemming Maatschappelijk ten 

VERKEER 
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behoeve van (andere) maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en 

groen.  

 

H e r s t r u c t u r e r i n g  

Ten slotte is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van 

herstructurering. Deze wijzigingsbevoegdheid is niet van toepassing op het 

beschermde stadsgezicht Oosterdiep. Toename van het aantal woningen is niet 

mogelijk. 

 

L a n g e b o s c h  4 a  

Voor het gebied tussen de haven in het gebied Langebosch en de Nijveenlaan 

ziet de gemeente goede mogelijkheden voor ontwikkelingen op het gebied van 

recreatie en watergerelateerde bedrijvigheid, mede in verband met de aanleg 

van een vaarverbinding tussen het Langebosschemeer en het Zuidlaardermeer. 

In het onderhavige plan is nog geen regeling voor deze ontwikkelingen opge-

nomen. Zodra de plannen zijn geconcretiseerd, zal een aparte procedure wor-

den gevolgd.  

Direct ten zuiden van het onderhavige gebied ligt een uit te werken woonbe-

stemming (vigerend bestemmingsplan Langebosch). Deze uitwerkingsverplich-

ting is niet overgenomen. De toename van het aantal woningen is niet 

opgenomen in de bestuursovereenkomst.  

 

W i l d e r v a n k - O o s t  

De locatie Wildervank-Oost, gelegen tussen het Oosterdiep, de bestaande uit-

breidingen van Wildervank en de STAR-spoorlijn, is voor een groot deel al in de 

jaren zestig bestemd voor woningbouw. De destijds aangegeven bebouwing 

voldoet echter niet aan de huidige woonwensen. 

 

In de bestuursovereenkomst is voor de woonuitbreiding Wildervank-Oost indi-

rect bouwrecht opgenomen. Wanneer de plannen voor dit gebied zijn gecon-

cretiseerd, zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 

 

B u u r t w i n k e l c e n t r u m  

De gemeente is bezig met een studie naar de ontwikkeling van het buurtwin-

kelcentrum Wildervank. Zodra de plannen zijn geconcretiseerd zal een be-

stemmingsplan voor dit gebied worden opgesteld.  
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R a n d v o o r w a a r d e n  

5 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van woningen. 

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als zogenaamd geluidsgevoelig 

object. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient 

plaats te vinden. 

Onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder vereist voor de ontwikkeling 

van Woellust (2e uitwerking). 

 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. Bij 

de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zone dient akoestisch 

onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen 

een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid 

van 30 km/uur geldt. 

 

T w e e d e  u i t w e r k i n g  W o e l l u s t   

Van belang voor deze ontwikkeling is het Skager Rak. Deze weg kent een 

maximumsnelheid van 50 km/uur. De zonebreedte van deze weg bedraagt 

200 m gerekend vanuit de as van de weg. De betreffende bouwlocatie ligt bin-

nen de zones van deze weg. 

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en 

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor woningen binnen een 

zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB (Wet geluid-

hinder 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijke 

betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, 

kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde 

vaststellen (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 

 

De gemeente Veendam beschikt over een verkeersmodel. De verkeersintensi-

teit op het Skager Rak bedraagt volgens dit model 5.387 mvt/etmaal in 2020. 

 

Met behulp van Standaard Rekenmethode I is de 48 dB-geluidscontour van deze 

weg ter plaatse van de te realiseren woningen berekend. Bij de berekeningen 

is rekening gehouden met een aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g van de 

Wet geluidhinder 2006. 

VERKEERSINTENSITEITEN 

NORMEN 

VERKEERSINTENSITEITEN 

BEREKENINGEN EN CON-

CLUSIE 
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De berekeningen zijn uitgevoerd onder zogenaamde vrije-veldcondities. Dat 

wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de afscherming van eventuele 

aanwezige bebouwing. 

De afstand tussen de wegas en de 48 dB-geluidscontour bedraagt 36 m.  

 

De aan de noordwestzijde geprojecteerde woning in het plangebied ligt binnen 

de 48 dB-geluidscontour van de Skager Rak, de overige woningen daarbuiten. 

De geluidsbelasting van deze woning bedraagt ongeveer 52 dB, een overschrij-

ding van de voorkeursgrenswaarde van 4 dB. 

Het rekenblad is opgenomen in de bijlagen.  

 

De noordwestelijk in het plangebied gelegen woning voldoet niet aan de wet-

telijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde vanwege deze weg bedraagt 4 dB. Hiervoor is een hogere waarde 

door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam 

vastgesteld.  

5 . 2   

R a i l v e r k e e r s l a w a a i  

In die situatie waarbij spoorwegen in de nabijheid liggen van nieuw te bouwen 

woningen is de Wet geluidhinder eveneens van belang. De spoorlijn Veendam-

Stadskanaal (traject 71) kende voor 1 september 2003 geen zone. De aanpas-

sing van de zonebreedten in het Besluit geluidhinder spoorwegen van 1 sep-

tember 2003 (Staatscourant 27-08-03, nummer 164/11) heeft geleid tot het 

vaststellen van een zone voor dit traject en wel een zone met een breedte van 

100 m, gerekend vanuit de buitenste spoorstaven. Het plangebied ligt deels 

binnen deze zone. 

 

Bij nieuwbouw van woningen op gronden in deze zone dient een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld naar de geluidsbelasting die door woningen 

binnen de zone vanwege de spoorweg zou worden ondervonden. Dit bestem-

mingsplan maakt binnen deze zone de ontwikkeling van geluidsgevoelige func-

ties niet mogelijk. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet aan de orde. 

 

In de planologische procedure voor de nieuwbouwlocatie aan de Vijverlaan is 

geconcludeerd dat geen hogere grenswaarde is vereist. 

5 . 3   

I n d u s t r i e l a w a a i  

In 1991 is bij Koninklijk Besluit nummer 91.011308 voor Veendam ten gevolge 

van het industriegeluid van het oostelijk gelegen industrieterrein 02, waar 

A-inrichtingen werden toegestaan, een 50 dB(A)-geluidszone vastgesteld. De 

zone ligt om alle gezoneerde industrieterreinen tezamen. De geluidszone is 

CONCLUSIE 

ONTHEFFING 
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recent vastgelegd in het facetbestemmingsplan Zone industrielawaai Veendam 

en Menterwolde. 

 

Het plangebied ligt deels binnen de geluidszone. De ligging van de geluidszone 

is op de verbeelding (plankaart) aangegeven. 

 

Bij nieuwbouw van woningen op gronden behorende bij een zone dient een 

akoestisch onderzoek te worden ingesteld naar de geluidsbelasting die door 

woningen binnen de zone vanwege het industrielawaai zou worden ondervon-

den.  

 

Ten behoeve van het nieuwbouwplan Woellust is een hogere grenswaarde van 

55 dB(A) verkregen (24 mei 2004, nr. 2004-10417, RP). 

De overige ontwikkelingslocaties zijn gelegen buiten de geluidszone. 

 

Voor de woningen Nijverheidskade 76 t/m 87 is een hogere grenswaarde van 

55 dB(A) vastgesteld. 

Voorheen lagen deze bestaande woningen op het gezoneerde industrieterrein. 

Echter gelet op de functie (burgerwoning) horen zij daar niet thuis. Planolo-

gisch gezien kunnen burgerwoningen ook niet voorkomen op een gezoneerd 

industrieterrein. 

In voornoemd facetbestemmingsplan zijn deze woningen voor de geluidszone 

reeds gelegen buiten het gezoneerde industrieterrein. 

5 . 4   

M i l i e u z o n e r i n g  

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

publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2007). Deze publicatie biedt een hand-

reiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu 

op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillen-

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

typen bedrijven en inrichtingen wordt een indicatie van de afstanden gegeven, 

die als gevolg van deze kenmerken moeten worden aangehouden tussen de 

diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uit-

drukkelijk niet het karakter van een norm. 

 

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op be-

drijfstypen. Dit betekent dat een concrete situatie altijd in de context moet 

worden bekeken: 

- binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen; 

- concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waar-

de dan algemene informatie; 

- de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; 

bij andere gebiedsfuncties kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn; 
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- afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht 

of bij de ontvanger, kunnen een kortere afstand eventueel mogelijk ma-

ken. 

 

Het onderhavige plan maakt de tweede uitwerking van Woellust bij recht mo-

gelijk. Daarnaast loopt het onderhavige plan vooruit op een aantal ontwikke-

lingen.  

 

T w e e d e  u i t w e r k i n g  W o e l l u s t  

In de omgeving van bovengenoemd plangebied bevinden zich enkele bedrijven, 

die van belang zijn voor milieuzonering. Zie navolgende tabel. 

 

Bedrijf Adres 

Afstand 

VNG 

Daadwerkelijke 

afstand tot gevel 

woning 

Houtverwerkingsbedrijf Sportterreinstraat 7 30 m circa 80 m 

Boer Vastgoed Meihuizenweg 37 100 m circa 300 m 

Groenrijk  Boven Westerdiep 265 30 m circa 150 m 

 

Aanwezige kantoren in de omgeving, zoals het kantoor van de Rijksdienst voor 

het wegverkeer aan de Skager Rak 10, vormen geen milieuhinder.  

 

Bovengenoemde bedrijven bevinden zich ook in de omgeving van het gebied in 

Woellust dat nog dient te worden uitgewerkt.  

De overige wijzigingsbevoegdheden zijn gesitueerd in een woonomgeving al-

waar geen belemmerende bedrijvigheid aanwezig is.  

Er kan worden geconcludeerd dat zich op het vlak van bedrijvigheid geen be-

lemmeringen voordoen. 

5 . 5   

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

Het beleid ten aanzien van het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren 

van gevaarlijke stoffen begint steeds vastere vormen aan te nemen. De over-

heid werkt hard aan het vastleggen van veiligheidsnormen die in acht moeten 

worden genomen en waarmee zowel op het gebied van milieu als op het gebied 

van de ruimtelijke ordening rekening moet worden gehouden. Nieuw aan het 

veiligheidsbeleid is dat de afwegingen ten aanzien van risico's op ongevallen 

die doden en gewonden tot gevolg kunnen hebben, duidelijk zichtbaar moeten 

worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvinden. 

 

Inmiddels is ten aanzien van inrichtingen het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen in werking getreden (2004). Ook ten aanzien van het vervoer van ge-

vaarlijke stoffen zullen in de toekomst wettelijke normen worden vastgesteld. 

Vooralsnog dient op dit punt echter te worden gewerkt met bestaande circulai-

res, nota's en handreikingen zonder wettelijke status.  
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In het navolgende zullen de voor het plangebied relevante risicofactoren wor-

den beschreven en worden de risico's voor het gebied afgewogen. 

5 . 5 . 1   

B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h t i n g e n  

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds 

blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Welke in-

richtingen onder de werking van het besluit vallen, blijkt uit artikel 2, lid 1. 

Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in de omgeving gele-

gen risicogevoelige objecten. 

 

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is gebaseerd op 

maatschappelijke opvattingen over de groepen mensen die in het bijzonder 

moeten worden beschermd en op gegevens zoals het aantal personen en de 

verblijfstijd van groepen mensen. Bij kwetsbare objecten kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kinder-

opvang, grote kantoren, hotels en winkelcomplexen en grote kampeer- en 

recreatieterreinen. Beperkt kwetsbare objecten zijn volgens het besluit ver-

spreid liggende woningen, dienstwoningen van derden, kleinere kantoren, 

hotels, winkels, bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden, speeltuinen, 

overige sport- en kampeerterreinen en objecten van hoge infrastructurele 

waarde zoals elektriciteitscentrales. 

 

Vervolgens geeft het besluit waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt 

geacht voor deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico onderschei-

den. Allereerst het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is een 

maat voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats waarbij het niet van 

belang is of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. In het besluit 

is het plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon 

die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van 

een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een onge-

woon voorval met een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich goed ruimtelijk ver-

talen aangezien het gaat om punten waar zich een bepaald risico voordoet. 

Deze punten kunnen worden verbonden tot een contour. 

Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, inrichtingen waarbij slechts één 

stof of categorie van stoffen verantwoordelijk is voor het risico, kan het 

plaatsgebonden risico eenvoudig worden bepaald. Het gaat hierbij bijvoor-

beeld om lpg, enkelvoudige opslagen, ammoniakopslag en dergelijke. Voor 

deze inrichtingen is op basis van een ministeriële regeling de plaatsgebonden 

risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale inrichtingen, 

inrichtingen waarbij niet steeds dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij 

stoffen wellicht worden bewerkt, kan geen standaard afstand worden bepaald. 

De ligging van de plaatsgebonden risicocontour zal hierbij door een risicoanaly-

se moeten worden bepaald. 
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Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een 

grenswaarde. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De 

grenswaarde dient altijd en de richtwaarde dient zoveel mogelijk in acht te 

worden genomen. Zowel de grenswaarde als de richtwaarde voor het plaatsge-

bonden risico is bepaald op 10-6 per jaar. Voor bestaande kwetsbare objecten 

mag gedurende drie jaar na de vaststelling van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (oktober 2004) een grenswaarde van 10-5 worden aangehouden en 

moet uiterlijk op 1 januari 2010 aan de norm van 10-6 worden voldaan.  

Aangezien het bij beperkt kwetsbare objecten slechts gaat om een richtwaar-

de, geldt voor deze objecten geen saneringsverplichting. 

 

Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om 

de kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang 

slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de 

(cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en 

van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit 

behorende ministeriële regeling en de 'Handreiking Groepsrisico'. 

Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale 

bedrijven. Voor categoriale bedrijven kan aan de hand van de tabellen uit de 

ministeriële regeling worden bepaald of het aantal personen in het invloedsge-

bied, in combinatie met het gevaar van de risicobron, de oriënterende waarde 

overschrijdt. Bij niet-categoriale bedrijven moet altijd een berekening van het 

groepsrisico worden uitgevoerd. 

5 . 5 . 2   

G e v o l g e n  B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h -

t i n g e n  

Voor het plangebied zijn vanuit het oogpunt van externe veiligheid van belang: 

- een opslag van gevaarlijke stoffen (Agrarische Unie, Bareveldkade 16); 

- een opslag van klein chemisch afval (Sita Ecoservice, Meihuizenweg 25). 

 

Sita Ecoservice is buiten het plangebied gelegen, maar is vanwege het grens-

overschrijdende karakter van risico's wel meegenomen in de risicoanalyse.  

 

De verkoop van lpg bij tankstation Olijve, Bareveld 2 (gemeente Aa en Hunze) 

is gestaakt en derhalve niet meer relevant voor dit bestemmingsplan. 
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P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o  

De Agrarische Unie heeft naast de opslag van meststoffen ook een opslag van 

150 ton (445 m2) gewasbeschermingsmiddelen. Op grond van de Regeling ex-

terne veiligheid inrichtingen (Revi) bedraagt de risicoafstand voor de 10-6-

risicocontour 20 m. 

Binnen deze contour bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten. De 

inrichtingsgrens wordt niet overschreden. 

 

Voor Sita Ecoservice is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd (Save, 

18 januari 2007). Uit dit onderzoek komt naar voren dat de 10-6-risicocontour 

op 50 m ligt en daarmee net de inrichtingsgrens overschrijdt.  

Binnen deze contour bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten. 

 

G r o e p s r i s i c o  

De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico volgt uit de artikelen 12 en 13 

van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De verplichting komt tot uit-

drukking in een motivering van: 

- het aantal personen in het invloedsgebied; 

- het groepsrisico; 

- de mogelijkheden tot risicovermindering; 

- de alternatieven; 

- de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken; 

- de mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 

 

Bij de Agrarische Unie is sprake van een opslag van gewasbeschermingsmidde-

len in drie compartimenten met een totale oppervlakte van 445 m2, er is een 

hi-ex installatie inside air (beschermingsniveau 1). Op grond van de Regeling 

externe veiligheid inrichtingen is de afstand tot de grens van het invloedsge-

bied 90 m. 

Het gebied vanaf de 10-6-risicocontour tot de grens van het invloedsgebied 

heeft een oppervlakte van 2,42 ha. Binnen dit gebied bevindt zich een horeca-

gelegenheid (K.J. de Vriezestraat 1) waarop een gebruiksvergunning ligt voor 

maximaal 432 personen. Er zijn binnen het gebied geen geprojecteerde objec-

ten aanwezig. Dat betekent dat de maximale personendichtheid 432/2,42 = 

178 personen per ha bedraagt. Het berekende aantal personen per ha blijft 

daarmee onder de maximaal toelaatbare personendichtheid, zoals genoemd in 

tabel 17.1 van de Handreiking verantwoordingplicht groepsrisico, versie 1.0, 

november 2007. Het groepsrisico hoeft niet verder te worden verantwoord. 

 

289 personen/6,68 ha = 43 personen per ha. Het totaal aantal personen van 

289 is aan de hoge kant, gelet op de continuïteit van de aanwezigheid. Deson-

danks blijft het aantal personen per ha beneden de waarde uit tabel 1 van 

'Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi' en wordt dientengevolge de 

oriënterende waarde ook niet overschreden. Een verder verantwoording van 

het groepsrisico is niet nodig. 

 

AGRARISCHE UNIE 

SITA ECOSERVICE 

AGRARISCHE UNIE 
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Bij het berekenen van het groepsrisico voor Sita Ecoservice is in de kwantita-

tieve risicoanalyse uitgegaan van een worstcasebenadering, waardoor de 

1%-etaliteitgrens komt te liggen op 500 m. Voor de berekening zijn voorts aan 

drie zijden van het bedrijf woningen geprojecteerd. Uit deze berekening volgt 

dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Een nadere verantwoording 

van het groepsrisico is niet nodig. 

 

A d v i e s  R e g i o n a l e  B r a n d w e e r  

 

De Hulpverleningsdienst Groningen heeft advies uitgebracht over het onderha-

vige plan. Gezien het consoliderende karakter van het plan is er volgens de 

hulpverleningsdienst geen sprake van stijging van het groepsrisico. Ook op het 

vlak van bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zijn er geen knelpunten. 

Een advies van de regionale brandweer is niet aan de orde. 

 

De gemeente heeft kennis genomen van het advies van de Hulpverleningsdienst 

Groningen en acht de hoogte van het groepsrisico van voornoemde inrichtingen 

aanvaardbaar. 

5 . 5 . 3   

V e r v o e r  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bestaat nog geen wettelijke norme-

ring zoals die voor inrichtingen. Wel is in 1996 de nota Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen opgesteld waarin het veiligheidsbeleid ten aanzien van 

vervoer is neergelegd. Als praktisch vervolg hierop is de handreiking Externe 

veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen verschenen waarin het beleid uit de nota 

naar de praktijk wordt vertaald. 

De systematiek van de normering is voor een groot deel vergelijkbaar met die 

uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook in dit geval moet een afwe-

ging worden gemaakt ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groeps-

risico ten opzichte van risicogevoelige objecten. Als uitgangspunt voor het 

plaatsgebonden risico geldt dat dit niet groter mag zijn dan 10-6 per jaar. Dit is 

een grenswaarde voor nieuwe situaties. Voor bestaande situaties met een ho-

ger risico dan 10-6 per jaar moet ernaar worden gestreefd om aan de grens van 

kwetsbare bestemmingen het risico te verlagen zonder dat het de bedoeling is 

dat voor deze situaties een saneringsprogramma wordt opgezet. Risicoreductie 

moet in deze situaties meelopen met infrastructurele aanpassingen die om 

andere redenen (toch al) nodig zijn. Voor deze situaties geldt wel het zoge-

naamde standstill-beginsel totdat aan de norm wordt voldaan.  

Voor het groepsrisico gelden ook hier slechts oriënterende waarden. Deze zijn 

10-4 per jaar voor 10 doden, 10-6 per jaar voor 100 doden en 10-8 per jaar voor 

1.000 doden. In de toelichting op besluiten moet worden aangegeven op welke 

wijze het groepsrisico is afgewogen. 

 

Van belang voor het voorliggende plan is het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over de weg. Voor zover bekend bij het Steunpunt externe veiligheid Gronin-

SITE ECOSERVICE 

BELEID 
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gen vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het water en het 

spoor. 

 

De rijksweg N33 is of wordt opgenomen in het Basisnet vervoer gevaarlijke 

stoffen. Aangezien het weggedeelte D15 van de N33 aan de zuidkant van het 

plangebied, het plangebied raakt, dient op basis van het Besluit externe vei-

ligheid inrichtingen het groepsrisico te worden verantwoord. 

Met behulp van het rekenprogramma RBM-II is een indicatieve berekening uit-

gevoerd door het Steunpunt externe veiligheid Groningen. Daarbij is uitgegaan 

van woonbebouwing op 50 m uit de as van de weg. In de huidige situatie is 

geen 10-6-risicocontour aanwezig en is er geen overschrijding van de oriënte-

rende waarde. 

Daarnaast is er een berekening uitgevoerd waarbij is uitgegaan van een groei 

van het aantal verkeersbewegingen met 65% en een robuustheidfactor van 25%. 

De 10-6-risicocontour ligt in deze situatie op minder dan 20 m uit de as van de 

weg en het groepsrisico blijft gelijk, dat wil zeggen onder de oriënterende 

waarde. 

Op basis van deze berekening, met een worstcasebenadering, is het niet nodig 

een volledige groepsrisicoberekening uit te voeren. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat in of nabij het plangebied geen hogedruk gaslei-

dingen aanwezig zijn. 

5 . 6   

B o d e m  

Het plangebied kent van nature een redelijk homogene bodemopbouw. Toch 

zijn er verschillen. De bodemopbouw in het lint van Wildervank wijkt af van de 

bodemopbouw buiten het Ooster- en Westerdiep. In tegenstelling tot de verve-

ning die buiten de kanalen heeft plaatsgevonden, is het gebied binnen de ka-

nalen voor bebouwing veelal opgehoogd. De ophooglaag kent een lange 

geschiedenis van antropogene belasting. 

Buiten de kanalen is door vervening de oorspronkelijke bodemopbouw echter 

zo goed als verdwenen en zijn dalgronden ontstaan waarop zich eerst land-

bouw ontwikkelde en later als gevolg van expansie woningbouw heeft plaats-

gevonden.  

Om de vervening mogelijk te maken, moest het hoogveen worden ontwaterd. 

De ontwatering heeft plaatsgevonden door het aanleggen van een kanalenstel-

sel (wijken). Later dienden de wijken voor de afvoer van het ontgonnen veen. 

Vanaf het Oosterdiep is om de 140 m tot 160 m een wijk gegraven in oostelijke 

richting. Vanaf het Westerdiep is eveneens om de 140 m tot 160 m een wijk 

gegraven, maar dan in westelijke richting. 

 

De eerste bebouwing in het gebied ontstond als dubbele lintbebouwing langs 

het Oosterdiep en Westerdiep. Het lint heeft altijd een gemengde bestemming 

gekend van wonen en bedrijven. Vanaf 1950 zijn de uitbreidingen Wildervank-

VERVOER VAN GEVAARLIJ-

KE STOFFEN OVER DE WEG 

BUISLEIDINGEN 
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Oost en Wildervank-West gerealiseerd. De realisatie van Langebosch is in het 

midden van de jaren negentig van de vorige eeuw gestart en is nu nagenoeg 

afgerond. Het voormalige bedrijfsterrein van de firma Duintjer en de onbe-

bouwde ruimte ten zuiden daarvan zijn getransformeerd tot de woonwijk 

Woellust. De realisatie van Woellust is in volle gang. Voorafgaand aan de wo-

ningbouw heeft een omvangrijke bodemsanering plaatsgevonden die de locatie 

geschikt heeft gemaakt voor de beoogde functie wonen met tuin. 

De wijken die uitmondden in het Ooster- en Westerdiep zijn ter hoogte van de 

lintbebouwing veelal gedempt met materiaal dat voorhanden was. In de uit-

breidingsplannen van na 1950 zijn de wijken veelal gedempt ten tijde van het 

bouwrijp maken. Het dempingsmateriaal is veelal zand of grond geweest. 

 

De menselijke aanwezigheid heeft haar sporen achtergelaten in de bodem, 

zowel in de vorm van archeologische waarden als in de vorm van bodemveront-

reiniging. Om een indruk te krijgen van de globale bodemkwaliteit heeft de 

gemeente Veendam een bodemkwaliteitskaart laten opstellen. Een bodemkwa-

liteitskaart geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer als gevolg van diffuse 

antropogene belasting van de bodem. De bodemkwaliteitskaart is geldig tot en 

met 2012. 

Het bestemmingsplan Wildervank valt in meerdere homogene deelgebieden 

van de bodemkwaliteitskaart. Voor het gebied W1 zijn verhoogde achtergrond-

gehalten vastgesteld. Voor de gebieden W3, W4 en L6 zijn eveneens achter-

grondgehalten berekend, deze bevinden zich op of onder het niveau van de 

streefwaarde. Van een negatieve invloed van menselijk handelen op de bo-

demkwaliteit is in deze gebieden nauwelijks sprake. 

 

 
B o d e m k w a l i t e i t s k a a r t  g e m e e n t e  V e e n d a m  
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In het kader van het Landsdekkendbeeld bodemverontreiniging is een inventa-

risatie uitgevoerd naar bodembedreigende bedrijfsactiviteiten in de gemeente 

Veendam. In de hiernavolgende afbeelding zijn de potentieel ernstig veront-

reinigende en de potentieel spoedeisende activiteiten op kaart gezet. De dem-

pingen zijn in het blauw aangegeven. 

 

 
P o t e n t i e e l  e r n s t i g  e n  p o t e n t i e e l  s p o e d e i s e n d  v e r o n t r e i n i g d e  l o c a -

t i e s  e n  d e m p i n g e n  b e s t e m m i n g s p l a n  W i l d e r v a n k  

 

Op een groot aantal locaties en verdachte activiteiten in het plangebied zijn 

reeds bodemonderzoeken uitgevoerd. Langebosch en Woellust zijn helemaal 

onderzocht, terwijl in de linten en Wildervank-Oost en Wildervank-West rela-

tief weinig bodemgegevens bekend zijn. Hierna is een kaart met onderzochte 

locaties weergegeven. 
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O n d e r z o c h t e  l o c a t i e s  b e s t e m m i n g s p l a n  W i l d e r v a n k  

 

Binnen het plangebied zullen de dynamische locaties geschikt worden gemaakt 

voor de beoogde functie. In het nieuwe (per 01-04-2008 van kracht zijnde) 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk), wordt onderscheid gemaakt tussen de verschil-

lende bodem(gebruiks)functies: 

- wonen met tuin; 

- plaatsen waar kinderen spelen; 

- moestuinen en volkstuinen (gedifferentieerd naar 'groot' en 'klein'); 

- landbouw; 

- natuurgebieden; 

- groen met natuurwaarden; 

- ander groen, bebouwing, industrie en infrastructuur (gedifferentieerd 

naar al dan niet grotendeels verhard). 

 

Voor deze gebruiksfuncties worden landelijke referentiewaarden vastgesteld. 

In het bestemmingsplan Wildervank komen met name de onderstaande bo-

dem(gebruiks)functies voor: 

- wonen met tuin; 

- plaatsen waar kinderen spelen; 

- moestuinen en volkstuinen (gedifferentieerd naar 'groot' en 'klein'); 

- landbouw; 

- ander groen, bebouwing, industrie en infrastructuur (gedifferentieerd 

naar al dan niet grotendeels verhard). 

 

Middels een nog op te stellen bodemfunctiekaart, die de bodemkwaliteitskaart 

gaat vervangen en op- en aanvullen, wordt gekeken of de bodem geschikt is 

voor de huidige functie en voor de beoogde functie. Speciale aandacht gaat 

hierbij uit naar de moestuinen in het lint van Wildervank. 
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Aan de hand van (reeds uitgevoerde) bodemonderzoeken wordt met behulp van 

de landelijke of lokale referentiewaarden uit de RisicoToolbox Bodembeheer 

bepaald of locaties binnen het plangebied geschikt zijn voor de beoogde func-

tie. Deze afweging wordt per ontwikkeling gemaakt. Indien noodzakelijk, 

wordt een locatie geschikt gemaakt door middel van een sanering of indien 

mogelijk het plan aangepast aan de voorhanden zijnde bodemkwaliteit. Een 

combinatie van beide is ook mogelijk. Een duurzaam gebruik van de bodem 

staat hierbij voorop. 

5 . 7   

W a t e r  

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

dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat 

voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informe-

ren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten'. 

 

B e l e i d s k a d e r  

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

houding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn water en de beleids-

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

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

ter, op basis van het committent van de betrokken partijen blijkend uit de 

Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Een aantal relevante beleidsdocu-

menten wordt hieronder kort weergegeven. Het beleid van gemeente en wa-

terschap ten aanzien van het aspect water is opgenomen in het hoofdstuk 

Beleidskader. 

 

V i e r d e  N o t a  W a t e r h u i s h o u d i n g  

De Vierde Nota Waterhuishouding van december 1998 verwoordt de regerings-

beslissing. Een van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, 

met als belangrijke elementen: 

- waterbesparende maatregelen in de woning; 

- het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; 

- het vasthouden van regenwater in vijvers en in de bodem; 

- herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van 

(nieuwe) woongebieden. 

 

W a t e r b e l e i d  2 1 e  e e u w  

Met het Waterbeleid 21e, eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelin-

gen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder 

andere de klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Water-

ALGEMEEN 

RIJKSBELEID 
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beleid 21e eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntrodu-

ceerd, te weten de tritsen: 

- vasthouden, bergen en afvoeren; 

- schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits 'vasthouden, bergen en afvoeren' houdt in dat overtollig water zoveel 

mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlak-

tewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsge-

bieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt het water 

afgevoerd. 

Bij 'schoonhouden, scheiden en zuiveren' gaat het erom dat het water zoveel 

mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zo-

veel mogelijk gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden 

niet mogelijk zijn, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

 

Het Regionaal Bestuursakkoord Water is een product van de Stuurgroep Water 

2000+. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en 

Drenthe, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, de verengingen 

van Groninger en Drentse gemeenten, Rijkswaterstaat Regio Noord en het Mi-

nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, regio Noord. Ook de ge-

meente Veendam heeft zich geconformeerd aan dit akkoord. 

 

In dit akkoord zijn afspraken vastgelegd om te komen tot een betaalbaar en 

robuust waterbeheer waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van waterover-

last. Concreet is afgesproken dat rekening zal worden gehouden met de kli-

maatveranderingen voor de komende 50 jaar en dat waterproblemen niet 

zonder overeenstemming mogen worden afgewenteld naar andere gebieden of 

gebruikers. 

 

Bij nieuwe bouwlocaties acht de provincie duurzaam waterbeheer vanzelfspre-

kend. Op bestaande locaties dienen mogelijkheden voor verbetering te worden 

benut bij herstructurering en groot onderhoud. Aandachtspunten bij duurzaam 

waterbeheer zijn onder andere: 

- voldoende ruimte voor waterberging in waterpartijen met natuurvrien-

delijke oevers; 

- beperken van verdroging door schone, verharde oppervlakken van de 

riolering af te koppelen en regenwater in de bodem te laten infiltreren; 

- opvangen van verontreinigd water dat over verhardingen afstroomt; 

- gebruiken van duurzame bouwmaterialen volgens het Convenant Duur-

zaam Bouwen. 

 

W a t e r p l a n  V e e n d a m  

De gemeente Veendam heeft in 2001 een waterplan opgesteld in samenwerking 

met het Waterschap Hunze en Aa's en het Waterbedrijf Groningen. In paragraaf 

2.3.6 is nader ingegaan op het waterplan. 
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G e m e e n t e l i j k  r i o l e r i n g s p l a n  

Op 15 december 2003 is het gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2004 

tot en met 2008 vastgesteld.  

Nieuwe riolering zal volgens een duurzaam concept worden ontworpen en aan-

gelegd. De aanvoer van schoon water naar de zuiveringsinrichting zal zoveel 

mogelijk worden beperkt.  

In deze planperiode worden resterende maatregelen in het kader van de basis-

inspanning en verbetering van rioolstelsels uitgevoerd. 

Het afkoppelen van dak- en wegoppervlakken van het gemengde rioolstelsel 

zal aandachtspunt blijven. 

5 . 8   

W a t e r t o e t s  

Voor de aan- en afvoer van water zijn het Oosterdiep en het A.G. Wildervanck-

kanaal essentieel voor het Veendamse watersysteem. De afvoer is naar het 

noorden gericht en volgt het maaiveldverloop in Veendam. Het grootste deel 

van de neerslag stroomt via een gemengd riool af. De overstorten van de riole-

ring bevinden zich op diverse plaatsen op het oppervlaktewater. Het afvalwa-

ter, vermengd met een groot deel van het regenwater, gaat naar de 

rioolwaterzuivering. 

 

Door het strakke peilbeheer voeren de watergangen het overtollig water snel 

af. Dit waterbeheer veroorzaakt piekafvoeren uit het stedelijk gebied. In de 

zomer is er tekort aan water en moet water worden ingelaten. Dit water is 

afkomstig uit het IJsselmeer en is gebiedsvreemd (van andere kwaliteit) water. 

 

Het plangebied omvat het karakteristieke dubbele kanalenstelsel van het Oos-

terdiep en Westerdiep. Aan de noordzijde van het plangebied ligt de kortslui-

ting in het dubbele kanalenstelsel: de Sluis Middenverlaat.  

Het Oosterdiep heeft een belangrijke afwaterende functie en watert via de 

Molenstreek af in het A.G. Wildervanckkanaal. Gezien de regionale functie van 

het Oosterdiep hebben peilfluctuaties hier slechts een beperkte invloed in 

Veendam zelf. Het Westerdiep heeft met name een recreatieve functie.  

 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Groot-

schalige ontwikkelingen zijn op grond van dit bestemmingsplan niet mogelijk. 

In feite wordt de bestaande situatie opnieuw vastgelegd, waardoor de gemeen-

te weer de beschikking krijgt over een moderne planologische regeling.  

Wel zijn in dit bestemmingsplan autonome ontwikkelingen opgenomen, waar-

voor reeds een ruimtelijk document is opgesteld, zoals de planontwikkelingen 

aan de Nolensstraat, de Vijverlaan en in het gebied Woellust. 

Ten behoeve van deze ontwikkelingen is reeds overleg gevoerd met het water-

schap. Ook over het gebied Wildervank-Oost is overleg gevoerd met het water-

schap. In een eerder stadium zou dit gebied mogelijk worden ontwikkeld. 

Echter, in het onderhavige plan is dit gebied bestemd conform het huidige 
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WATERHUISHOUDKUNDIGE 
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gebruik (agrarisch) en zijn er daarom überhaupt geen waterhuishoudkundige 

belemmeringen.  

 

Voorts biedt het plan (zoals nagenoeg elk bestemmingsplan) de mogelijkheid 

voor uitbreiding van hoofdgebouwen (woningen, bedrijven, maatschappelijke 

voorzieningen en dergelijke) en voor de realisering van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen bij woningen. 

 

Tussen de gemeente en het waterschap heeft overleg plaatsgevonden  over de 

inhoud van de waterparagraaf. Het waterschap heeft aangegeven te kunnen 

instemmen met het onderhavige plan.  

 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat onder meer door het als zodanig 

bestemmen van belangrijke groenstructuren in het plangebied, wordt voorko-

men dat deze groenstructuren worden verhard. Dit draagt mede bij aan de 

instandhouding van het bestaande watersysteem.  

 

Voor het overige geldt dat bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied, aan-

dacht moet worden besteed aan de mogelijkheden om het watersysteem te 

verbeteren. Hierbij speelt vasthouden van water in eigen gebied een belang-

rijke rol. Voorkomen dient te worden dat onnodige afvoer van schoon water 

naar de zuivering plaatsvindt. Onder andere moet worden onderzocht in hoe-

verre infiltratie van regenwater mogelijk is en in hoeverre oude afwaterstruc-

turen, in oorspronkelijke of alternatieve vorm, kunnen worden hersteld. Ook 

wordt het in beginsel wenselijk geacht om op kleine of grotere schaal te ko-

men tot afkoppeling van hemelwater door een gescheiden stelsel of, als de 

bodemgesteldheid het toelaat, infiltratie.  

 

Voor dergelijke maatregelen geldt overigens wel dat zij buiten het bereik van 

het onderhavige bestemmingsplan vallen, behalve wanneer het gaat om ingre-

pen waarvoor een herziening van het bestemmingsplan is vereist. 

 

In veel gevallen is het ruimtelijk en economisch gezien een moeilijke opgave in 

bestaand stedelijk gebied een gewenste (open) waterberging te realiseren. Het 

waterschap geeft aan dat bij (nieuwe) ontwikkelingen in het plangebied, revi-

talisering of herstructurering het wel gewenst is de mogelijkheden voor vergro-

ting van de berging nader te onderzoeken en mee te nemen. Bij 

ontwikkelingen geldt als standaardregel dat 10% van het verharde oppervlak en 

van het onverharde oppervlak dient te worden uitgevoerd als open water. 

In overleg met het waterschap kan deze berging ook worden gerealiseerd in 

combinatie met andere gebruiksfuncties in het plangebied of in de directe 

omgeving. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de waterkwali-

teit. Plannen dienen erop te zijn gericht de goede waterkwaliteit te handha-

ven en waar nodig te verbeteren. 
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5 . 9   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

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 ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

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 grenswaarden 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. Tijdens deze interim-periode geldt dat nieuwe 

projecten moeten voldoen aan de grenswaarden.  

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

ring van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 0,4 µg/m3 NO2 of PM10) 

als 'niet in betekenende mate' vastgesteld en deze vastgelegd 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 Mili-

eu- en NatuurPlanbureau een daling van de relevante achtergrondconcentra-

ties 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 over-

schrijden of niet bereiken van de grenswaarden, acht het kabinet projecten 

die 1% aan de bestaande concentraties toevoegen aanvaardbaar. De reden 

hiervoor is dat deze 1% binnen een jaar zal worden gecompenseerd door de 

trendmatige verbetering van de luchtkwaliteit, zodat per saldo geen verslech-

tering optreedt. 

 

Het plan biedt op diverse locaties in het plangebied de mogelijkheid tot het 

realiseren van woningen. Indien de toename van het verkeer op de weg groter 

zou zijn dan ongeveer 600 mvt/etmaal wordt de grens van 1% (een toename 

van 0,4 µg/m3 NO2 of PM10) overschreden.  

De gezamenlijke toename van het verkeer vanwege de diverse ontwikkelingen 

is niet groter dan 600 mvt/etmaal. De grens van 1% (een toename van 

NSL/NIBM 

INTERIMPERIODE 
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0,4 µg/m3 NO2 of PM10) wordt daarom niet overschreden. Onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

5 . 1 0   

E c o l o g i e  

I n l e i d i n g  

Voor het bestemmingsplan is het noodzakelijk te kijken naar het al dan niet 

voorkomen van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en gebie-

den die zijn beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Tevens dient een inschatting te worden gemaakt van het voorkomen van door 

de Flora- en faunawet beschermde soorten, de eventuele overtreding van de 

verbodsbepalingen en de mogelijkheid daar ontheffing voor te verkrijgen. 

 

Het betreft grotendeels een conserverend en gedeeltelijk een op ontwikkeling 

en vernieuwing gericht bestemmingsplan. Bij planologische ontwikkelingen 

binnen het gebied zal een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet 

moeten worden uitgevoerd. Er zijn binnen bestemmingen bouwvlakken aange-

geven, waar bij recht uitbreidingsmogelijkheden (realisatie aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen bij woningen) zijn. De bouw-, aanleg-, sloop- en kapvergun-

ning voorzien echter niet in regelgeving en handhaving ten aanzien van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Iedere initiatiefnemer heeft zelf 

de zorgplicht voor de aanwezige flora en fauna. 

 

B e l e i d  

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

Sinds oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie typen gebieden: 

- Natura 2000-gebieden 

- beschermde natuurmonumenten 

- gebieden die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplich-

tingen, zoals Wetlands. 

 

Oorspronkelijk waren alleen de laatste twee typen in de wet verankerd. Natu-

ra 2000 is een omvangrijk Europees netwerk en betreft alle gebieden die wor-

den beschermd conform de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de 

basis voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit 

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 

 

Een ruimtelijke ingreep in of een externe activiteit met effecten op gebieden 

die worden beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet mag niet 

plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende redenen van zwaarwegend maat-
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schappelijk belang. Er moet worden aangetoond dat er geen redelijk alterna-

tief bestaat voor de plannen en dat alle schade wordt gecompenseerd. Daar-

over moet het bevoegd gezag een beslissingsdossier opbouwen waarvoor de 

initiatiefnemer de rapportage moet leveren. Aantasting van de Ecologische 

Hoofdstructuur wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het 

project van groot maatschappelijk belang is. Hier geldt het zogenaamde 'nee, 

tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. 

Restschade moet worden gecompenseerd. 

 

Het plangebied behoort niet tot en grenst niet aan een gebied dat wordt be-

schermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijn-

de beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Drouwenerzand 

(Habitatrichtlijngebied) op ongeveer 10 km van het plangebied. Op ruim 2 km 

ten zuidwesten van het plangebied, in de provincie Drenthe, ligt het natuurge-

bied Hunzedal, welke deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Er bestaan geen duidelijke ecologische relaties tussen het plangebied en de 

beschermde gebieden. De ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan zijn van 

dusdanige van aard, dat negatieve effecten van deze activiteiten op de be-

schermde gebieden niet zijn te verwachten. De realisering van het bestem-

mingsplan stuit niet op bezwaren in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998. De ontwikkelingen zijn op dit punt niet strijdig met het POP Groningen 

en het POP Drenthe. 

 

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. 

Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing van het verbod op verstoren (of 

erger) alleen kan worden verleend, als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 

beschermde soorten. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

planten- en diersoorten. In een toelichting zijn deze soorten opgenomen in 

tabellen. Voor soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verbo-

den. Voor soorten uit tabel 2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt vol-

gens een gedragscode kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de verbo-

den worden verleend als geen sprake is van economisch gewin en als zorgvuldig 

wordt gehandeld. Voor de soorten uit tabel 3 kan bij ruimtelijke ontwikkeling 

ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk worden gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort en een redelijk alternatief voor 
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de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het verstoren van vogels 

gelden deze voorwaarden.  

Bij Het Natuurloket (d.d. 18 december 2007) is een opgave opgevraagd van de 

kilometerhokken waarin het plangebied ligt. In de opgave staat in welke mate 

de kilometerhokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke soortengroep. 

Ook wordt het aantal waargenomen beschermde soorten en rode lijstsoorten 

aangegeven, niet het aantal individuen. Een kilometerhok is een hok van 1 km 

bij 1 km. De Topografische Dienst heeft deze hokken ingevoerd als rasterver-

deling van de topografische kaarten van Nederland. Het plangebied valt in de 

kilometerhokken 254-568, 253-567, 253-566, 253-565, 252-564, 252-563 en 

voor een klein deel in de kilometerhokken 254-576, 252-567, 252-565, 253-563. 

Omdat het plangebied voor slechts een zeer klein deel in de laatstgenoemde 

kilometerhokken ligt, bieden de gegevens uit deze kilometerhokken geen re-

presentatief beeld en deze zijn daarom ook niet meegenomen.  

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 4 - 5 6 8  

Het meest noordelijke deel van het plangebied valt in kilometerhok 254-568. 

Binnen het plangebied liggen hier woningen, overige gebouwen, wegen, groen-

voorzieningen en enkele sloten. In het overige deel van het kilometerhok lig-

gen woningen, wegen, een spoorlijn, enkele watergangen, groenvoorzieningen 

en een zuiveringsinstallatie.  

 

Het kilometerhok is goed en recent op vaatplanten en broedvogels onderzocht. 

Watervogels zijn redelijk en redelijk recent onderzocht. Het kilometerhok is 

matig en recent onderzocht op dagvlinders. Op de andere voor de Flora- en 

faunawet relevante soortengroepen is het kilometerhok niet onderzocht. Uit 

de gegevens van Het Natuurloket is verder op te maken dat, naast broed- en 

watervogels, één beschermde soort (tabel 1) en een soort van de Rode lijst in 

het kilometerhok voorkomen, in de groep vaatplanten. Alle inheemse vogel-

soorten zijn beschermd. 

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 3 - 5 6 7  

In kilometerhok 253-567 vallen binnen het plangebied sportvelden, woningen, 

wegen, groenvoorzieningen, enkele watergangen en een deel van een plas. 

Buiten het plangebied liggen hier woningen, infrastructuur, enkele watergan-

gen en groenvoorzieningen.  

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op vaatplanten, broedvogels, 

dagvlinders en libellen. Watervogels zijn redelijk en redelijk recent onder-

zocht. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en 

faunawet relevante soortengroepen. Uit de gegevens van Het Natuurloket is 

verder op te maken dat, naast broed- en watervogels, één beschermde soort 

(tabel 1) en negen soorten van de Rode lijst in het kilometerhok voorkomen. Er 

komen één tabel 1-soort en drie rode lijstsoorten voor in de groep vaatplan-

ten. Er zijn er zes rode lijstsoorten bekend in de groep broedvogels. Alle in-

heemse vogelsoorten zijn beschermd. 

 

BEKENDE GEGEVENS 
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K i l o m e t e r h o k  2 5 3 - 5 6 6   

In kilometerhok 253-566 vallen binnen het plangebied woningen, overige ge-

bouwen, wegen, een spoorlijn, een begraafplaats, een boomkwekerij, gras-

land, bouwland, enkele watergangen, een loofbosje en een deel van een 

waterplas.  

Buiten het plangebied liggen bouwland, grasland, waterwegen en een deel van 

een plas.  

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op vaatplanten en dagvlinders. 

Het is slecht, maar recent onderzocht op het voorkomen van broedvogels en 

redelijk en redelijk recent op het voorkomen van watervogels. Het kilometer-

hok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevante 

soortengroepen. Uit de gegevens van Het Natuurloket is verder op te maken 

dat, naast broed- en watervogels, twee beschermde soorten en acht soorten 

van de Rode lijst voorkomen in het kilometerhok. Het betreft één tabel 1-soort 

en zeven rode lijstsoorten in de groep vaatplanten en één tabel 2- of tabel 3-

soort in de groep dagvlinders. Dit is tevens een rode lijstsoort. Alle inheemse 

vogelsoorten zijn beschermd.   

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 3 - 5 6 5   

Kilometerhok 253-565 ligt in het midden van het plangebied. Binnen het plan-

gebied liggen hier woningen en overige gebouwen, wegen, een spoorlijn, enke-

le waterwegen, vijvers, gras- en bouwland, een boomkwekerij en enkele 

stukjes loofbos. Buiten het kilometerhok liggen gras- en bouwland, wegen, een 

gebouw en watergangen. 

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op het voorkomen van vaat-

planten, broedvogels en dagvlinders. Het is redelijk en vrij recent onderzocht 

op het voorkomen van watervogels en matig en recent op libellen. Het kilome-

terhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevante 

soortengroepen. Verder is uit de gegevens op te maken dat ten minste twee 

beschermde soorten en elf rode lijstsoorten voorkomen. Er is één tabel 1-soort 

aangetroffen in de groep vaatplanten en één tabel 2- of tabel 3-soort in de 

groep dagvlinders. Er is één rode lijstsoort gevonden in de groep vaatplanten, 

acht rode lijstsoorten in de groep broedvogels en twee rode lijstsoorten in de 

groep dagvlinders. Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. 

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 2 - 5 6 4  

Kilometerhok 252-564 ligt aan de zuidkant van het plangebied. Binnen het 

plangebied liggen hier een weg, bouwland, groenvoorzieningen, woningen, een 

stuk sloot en groenvoorzieningen. Buiten het plangebied liggen in het kilome-

terhok woningen, wegen, watergangen en gras- en bouwland. 

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op het voorkomen van vaat-

planten. Het is goed en redelijk recent onderzocht op watervogels en matig, 

maar recent op dagvlinders. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige 

voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Verder is uit de gege-
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vens op te maken dat naast watervogels, één beschermde soort (tabel 1), te-

vens rode lijstsoort is aangetroffen in de groep vaatplanten. Alle inheemse 

vogelsoorten zijn beschermd.   

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 3 - 5 6 4  

In kilometerhok 253-564 liggen binnen het plangebied woningen, overige ge-

bouwen, wegen, een spoorlijn, groenvoorzieningen, enkele waterpartijen en 

gras- en bouwland. Buiten het plangebied liggen bouwland, waterwegen en 

wegen met daarlangs een grasstrook met bomen.  

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op het voorkomen van vaat-

planten. Het is redelijk en vrij recent onderzocht op het voorkomen van wa-

tervogels en matig, maar recent op het voorkomen van libellen. Het 

kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet rele-

vante soortgroepen. Verder is uit de gegevens op te maken dat behalve water-

vogels, twee beschermde soorten zijn aangetroffen (tabel 1) en één rode 

lijstsoort, alle in de groep vaatplanten. Alle inheemse vogelsoorten zijn be-

schermd. 

 

K i l o m e t e r h o k  2 5 2 - 5 6 3  

Het meest zuidwestelijke deel van het plangebied valt in kilometerhok 252-

563. Binnen het plangebied liggen hier woningen, overige gebouwen, wegen, 

bouwland, groenvoorzieningen en waterwegen. Buiten het kilometerhok liggen 

woningen, overige gebouwen, wegen, groenvoorzieningen, watergangen, twee 

waterplassen en gras- en bouwland.  

 

Het kilometerhok is goed en recent onderzocht op de soortengroepen vaat-

planten en broedvogels. Watervogels zijn goed en redelijk recent onderzocht. 

Amfibieën zijn slecht, maar recent onderzocht en dagvlinders redelijk en re-

cent. Het kilometerhok is matig en recent onderzocht op het voorkomen van 

libellen. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en 

faunawet relevante soortengroepen. Verder is uit de gegevens op te maken dat 

behalve broed- en watervogels, drie beschermde soorten (tabel 1) voorkomen; 

twee in de groep vaatplanten en één in de groep amfibieën. Ook zijn drie soor-

ten van de Rode lijst aangetroffen, alle in de groep broedvogels. Alle inheemse 

vogelsoorten zijn beschermd 

 

K i l o m e t e r h o k k e n  t o t a a l  

Er zijn waarnemingen bekend in de betreffende kilometerhokken van be-

schermde soorten en rode lijstsoorten in de soortengroepen broedvogels, dag-

vlinders, amfibieën en vaatplanten. Er komt in de kilometerhokken 253-565 en 

253-566 een dagvlinder van tabel 2 of tabel 3 voor, welke tevens op de Rode 

lijst staat. De gegevens van het Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, 

nachtvlinders en libellen' van EIS Nederland, de Vlinderstichting en de Neder-

landse Vereniging voor Libellenstudie (internet) zijn geraadpleegd. Het gaat 

hier om de tabel 3-soort rouwmantel. Deze soort plant zich niet meer voort in 

Nederland, maar wordt hier wel regelmatig aangetroffen als zwerver uit om-
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ringende landen zoals Duitsland. Het plangebied heeft geen speciale waarde 

voor deze soort. Binnen het plangebied leven de meeste beschermde planten- 

en diersoorten in de groenvoorzieningen (bosjes of houtsingels), tuinen, opper-

vlaktewater en graslanden. Dit zijn voornamelijk soorten uit tabel 1 (muizen, 

egel, bruine kikker et cetera.) en vogels.  

 

De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen geen bedreiging 

voor de instandhouding van deze soorten. Voor verstoring van de soorten uit 

tabel 1 geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Alle inheemse 

vogelsoorten zijn beschermd. Vogelsoorten die al in de bebouwde kom leven, 

worden niet ernstig verstoord door de ontwikkelingen die binnen het bestem-

mingsplan mogelijk zijn. Vogels mogen niet in het broedseizoen worden ver-

stoord. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het 

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

ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen van 

ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

Daarnaast kunnen enkele verblijfplaatsen van zwaar beschermde vleermuizen 

(tabel 3-soorten) aanwezig zijn in de opgaande begroeiing en gebouwen van 

het plangebied. Zolang deze plaatsen niet worden aangetast, worden deze 

soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan gebouwen, kap van oudere 

bomen en het aantasten van lijnvormige landschapselementen, zal nader on-

derzoek moeten worden gedaan naar de aan- of afwezigheid van verblijfplaat-

sen en vliegroutes. 

 

Bij gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheden, zal door de initiatiefnemer 

alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet dienen te 

worden uitgevoerd.  

 

E c o l o g i s c h  o n d e r z o e k  t w e e d e  u i t w e r k i n g  W o e l l u s t  

Ten behoeve van de planologische procedure voor het bestemmingsplan Woel-

lust, waaronder de uitwerking valt, heeft in 2003 een ecologisch onderzoek 

plaatsgevonden. Het betreft hier het Advies Flora- en faunawet bestemmings-

plan Sterrebosch (BügelHajema Adviseurs, 2003). In februari 2008 is dit ecolo-

gisch onderzoek met betrekking tot het uitwerkingsgebied (Woellust, 

artikel 11, fase 2) geactualiseerd. De actualisatie heeft betrekking op zowel 

nieuwe wetgeving als veranderde natuurwaarden in het plangebied. Deze pa-

ragraaf geeft deze actualisatie weer.  

 

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Voor de actualisatie van het onderdeel soortenbescherming heeft een veldbe-

zoek (d.d. 5 februari 2008) plaatsgevonden en is Het Natuurloket (zie tabel A) 

geraadpleegd. Ten tijde van het veldbezoek was het terrein deels braakliggend 

en deels bouwrijp gemaakt. Aan de zuidzijde in het plangebied was reeds een 

start gemaakt met woningbouw. 

 

 

INVENTARISATIE 
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Tabel A: Opgave van Het Natuurloket d.d. 5 februari 2008 

 
 

Uit de gecombineerde gegevens van Het Natuurloket, de bestaande rapportage 

en het veldbezoek blijkt dat het plangebied in de huidige situatie een zeer 

beperkte natuurwaarde heeft. Er worden alleen licht beschermde soorten, 

zoals kleine zoogdieren en amfibieën, en vogels in en direct rond het plange-

bied verwacht. De reden hiervoor is dat nagenoeg het gehele terrein is vergra-

ven. Alleen aan de noordzijde is een kleine strook grond die niet recentelijk is 

verstoord. Het betreft hier een strook met een ruige grazige vegetatie waarop 

vijf, vrij grote bomen staan. Drie van deze bomen zijn afgestorven. In de bo-

men zijn geen geschikte holten en spleten voor vleermuizen aanwezig. In deze 

bomen en de omliggende groenstroken kunnen in het broedseizoen wel vogels 

tot broeden komen.  

 

De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan be-

dreigd en vallen bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de vrijstellingsregeling. 

Ten aanzien van vogels dient gedurende de werkzaamheden rekening te wor-

den gehouden met het broedseizoen. Men kan er in dit projectgebied van uit-

gaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het 

broedseizoen wordt gewerkt of als de werkzaamheden ruim voor het broedsei-

zoen worden begonnen en continu voortduren. Het verwijderen van de vijf 

aanwezige bomen zal buiten het broedseizoen moeten plaatsvinden. Als de 

werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en continu voortduren, 

zullen broedvogels een rustiger broedplaats (op enige 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 aanwezig is, onge-

acht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen van onge-

veer 15 maart tot 15 juli loopt. In het plangebied is voor geen enkele soort de 

goede staat van instandhouding in het geding. 

 

 

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

Voor de actualisatie van het onderdeel gebiedsbescherming is opnieuw de lig-

ging van beschermde gebieden onderzocht. Het meest nabijgelegen bescherm-

de gebied, in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, betreft het 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied (Vogelrichtlijngebied). Dit be-

schermde gebied ligt op ruim 10,5 km afstand van het plangebied. Het stroom-

gebied van de Hunze (gelegen in de provincie Drenthe) op ongeveer 7 km 

afstand is het meest nabijgelegen gebied uit de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

De effectbepaling uit het bestaande onderzoek wordt hiermee gehandhaafd. 

Beschermde gebieden liggen op een voldoende afstand van het plangebied en 

zijn hiervan bovendien gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Mede 

gelet op de aard van de ingrepen zijn hierdoor 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 Groningen en het POP Drenthe en het 'nee, tenzij'-beleid uit de Nota 

Ruimte voor de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

C o n c l u s i e  

Uit de actualisatie blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met het broed-

seizoen van vogels, geen verbodsovertredingen worden verwacht in het kader 

van de Flora- en faunawet. Er worden geen negatieve effecten op beschermde 

gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 

Hoofdstructuur verwacht. 

5 . 1 1   

A r c h e o l o g i e  

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

cheologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) te worden mee 

gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de Wet op 

de archeologische monumentenzorg is namelijk: 'bescherming van aanwezige 

en te verwachten archeologische waarden door het reguleren van bodemver-

storende activiteiten'. Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen 

wordt rekening gehouden met zowel de bekende archeologische waarden als 

de te verwachten archeologische waarden.  

 

De gemeente Veendam heeft naar aanleiding van de Wamz een archeologiebe-

leid ontwikkeld en een archeologische beleidskaart vastgesteld (januari 2009). 

De beleidskaart dient als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Op navolgende uitsnede (Wildervank) van de beleidskaart zijn de verschillende 

gebieden aangegeven. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

NOTA ARCHEOLOGIEBELEID 
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Binnen het plangebied liggen de volgende gebieden: 

- gebieden met een lage verwachting; 

- cultuurhistorisch waardevolle terreinen (=cultuurhistorische waardevolle 

gebieden WR-a1) (terrein met oud kerkhof); 
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- gebieden met een hoge verwachting (=archeologische onderzoeksgebie-

den WR-a3). De betreffende archeologische en cultuurhistorische waar-

den en onderzoeksgebieden zijn door middel van een medebestemming 

meegenomen in de regels. Deze gebieden zijn tevens op de verbeelding 

(plankaart) aangegeven. 

 

In dit bestemmingsplan zijn autonome ontwikkelingen opgenomen, waarvoor 

reeds een ruimtelijk document is opgesteld, zoals de planontwikkelingen aan 

de Nolensstraat, de Vijverlaan en in het gebied Woellust. 

Ten behoeve van deze ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verricht. 

Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk gebleken. 

5 . 1 2   

N i e u w e  o n t w i k k e l i n g e n  

Voorzover in het plan nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn via wijzigingen of 

uitwerking is als voorwaarde opgenomen dat voorzover nodig onderzoek zal 

worden gedaan naar de relevante milieutechnische aspecten. 

Op basis van de in dit hoofdstuk opgenomen informatie blijken op dit moment 

geen uitvoerbaarheidsproblemen. 
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J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van 

de verbeelding en de regels. 

 

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de nieuwe wettelijke regelingen, 

namelijk de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, die 

per juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens sluiten de regels aan bij de 

nieuwe eisen conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008). Dit heeft de volgende consequenties. 

 

De term vrijstelling is nu gewijzigd in ontheffing en de term voorschriften is 

gewijzigd in de term (plan)regels. De strafbepaling en de algemene gebruiks-

bepalingen zijn niet langer opgenomen, aangezien dit in de nieuwe Wet ruim-

telijke ordening (artikel 7.10) is geregeld. Wel is in dit plan gebruikgemaakt 

van de mogelijkheid om specifieke gebruiksregels op te nemen Tevens is de 

verwachting dat de uitsluiting van de aanvullende werking Bouwverordening 

komt te vervallen en daarom is deze regeling niet meer opgenomen in de re-

gels.  

 

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit geldt tevens voor de 

opzet van de algemene regels (anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksre-

gels, algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht. 

 

In het plan zijn al dan niet in directe relatie met de bestemming staande voor-

zieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, centrale in-

stallaties ten behoeve van energievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve 

van de waterbeheersing in de vorm van duikers en dergelijke begrepen, zonder 

dat dit nadrukkelijk is vermeld. 

6 . 1   

A f s t e m m i n g  o p  a n d e r e  w e t t e n  e n  v e r -

o r d e n i n g e n  

Met het oog op de duidelijkheid, dan wel om een dubbel vergunningstelsel te 

voorkomen, is ten aanzien van een aantal wetten en/of verordeningen aange-

geven hoe het gemeentebestuur bij de toepassing van de daarin opgenomen 

regelingen rekening houdt met het ruimtelijk beleid, zoals dat met het be-

stemmingsplan wordt nagestreefd. Dit betreft: 

ADDITIONELE  

VOORZIENINGEN 
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- opheffing wettelijk bordeelverbod. 

 

In 2000 is het wettelijk bordeelverbod opgeheven. De gemeenten krijgen hier-

door de mogelijkheid om bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie aan ge-

meentelijke regels te binden. Het starten van een prostitutiebedrijf zal nog 

slechts kunnen plaatsvinden indien het bestemmingsplan de mogelijkheid van 

bedrijven, dienstverlening en horeca opent. Gelet op het karakter van het plan 

is de bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie-inrichtingen uitgesloten in het 

plangebied. 

6 . 2   

P l a n v o r m  

Voor het plangebied is gekozen voor een overwegend gebiedsgerichte bestem-

ming. Daarbij zijn de op de verbeelding (plankaart) aan te geven juridisch 

harde begrenzingen tussen de verschillende functies beperkt tot een aantal 

essentiële onderdelen. Ten aanzien van de bebouwing is sprake van een vrij 

grote mate van detaillering in de regels. Hierbij is het bestaande bebouwings-

beeld uitgangspunt. Ten aanzien van de afmetingen van de gebouwen zijn 

regels gegeven met betrekking tot de goot- en bouwhoogte, de afstand tot de 

erfscheiding en dergelijke. 

6 . 3   

B e s t e m m i n g e n  e n  a f w e g i n g  v a n  b e -

l a n g e n  

Een eerste afweging met betrekking tot de toelaatbaarheid van functies en de 

omvang en plaats is gemaakt bij de voorbereiding van het plan. Dit heeft gere-

sulteerd in de volgende bestemmingen: 

- Agrarisch; 

- Bedrijf; 

- Bedrijf - Openbaar nut; 

- Detailhandel; 

- Groen; 

- Horeca; 

- Maatschappelijk; 

-  Recreatie 

- Sport; 

- Verkeer; 

- Verkeer - Railverkeer; 

- Water; 

- Woongebied; 

- Woongebied 1; 

- Woongebied 2; 

- Woongebied uit te werken; 

OPHEFFING WETTELIJK 

BORDEELVERBOD 



 

  
253.00.02.23.00.toe - Bestemmingsplan Wildervank - 17 februari 2010 79 

- Waarde - Beschermd stadsgezicht; 

- Waarde - Archeologie 1; 

- Waarde - Archeologie 3. 

 

Binnen deze bestemmingen is in de regels de plaats en omvang van de bebou-

wing aangegeven. Bij de voorbereiding is uitgegaan van het algemene (bebou-

wings)beeld. Ten aanzien van onderdelen kan achteraf wellicht de conclusie 

worden getrokken dat sprake is van een beperking, die niet noodzakelijk is. 

Het is dan gewenst om in de concrete situatie ten aanzien van de noodzaak, 

omvang en dergelijke, opnieuw een afweging te maken ten opzichte van de 

overige belangen. Deze afweging wordt mogelijk door en vindt plaats op grond 

van de in het plan opgenomen ontheffingsbevoegdheden en het kunnen stellen 

van nadere eisen. 

 

Alvorens wordt ingegaan op een aantal flexibiliteitsbepalingen, worden ter 

verduidelijking de algemene bouwregels voor het woongebied opgesomd. 

De bouwregels voor de nieuwbouwlocatie Woellust en het woongebied Lange-

bosch wijken op sommige onderdelen af van onderstaande bouwregels. Beide 

gebieden hebben derhalve afzonderlijke bestemmingen gekregen: Woonge-

bied 1 (Woellust) en Woongebied 2 (Langebosch). 

De hoofdgebouwen dienen binnen het op de verbeelding (plankaart) aangege-

ven bouwvlak te worden gebouwd. De diepte van het hoofdgebouw is beperkt 

tot 15 m, gemeten vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens. 

Wat betreft de goot- en bouwhoogte zijn op de verbeelding (plankaart) de 

maximale goot- en bouwhoogte aangegeven. 

De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m en de dak-

helling bedraagt niet minder dan 30°. Tevens mag niet meer dan 50% van het 

bouwperceel worden bebouwd. 

 

Ten aanzien van bijgebouwen en uitbouwen geldt dat deze ook binnen het 

bouwvlak dienen te worden gebouwd. Voorts dienen zij te worden geplaatst op 

een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw. 

De goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 3 m en 6 m. De afstand tot 

de zijdelingse perceelsgrens is minimaal 1 m, (uitgezonderd aaneen gebouwde 

zijden van woningen). De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en uit-

bouwen bedraagt maximaal 50 m², mits niet meer dan 50% van het bouwper-

ceel wordt bebouwd. 

 

Binnen de woonfunctie zijn aan huis verbonden beroepen toegelaten, voorzo-

ver de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd. Als voorwaarden 

gelden onder andere dat de aan huis verbonden activiteiten uitsluitend inpan-

dig mogen worden verricht, maximaal 30% van de oppervlakte van hoofd- en 

bijgebouwen mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten met 

een maximum van 45 m² en dat degene die het aan huis verbonden beroep 

uitoefent ook bewoner van de woning dient te zijn. 

ALGEMENE BOUWREGELS 

WOONGEBIED 
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Het gebruik mag voorts geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren, 

dan wel mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omringende 

woonomgeving. 

 

De toepassing van de ontheffingsbevoegdheid is beperkt tot incidentele geval-

len, waarbij het functioneren van de in de bestemming begrepen doeleinden 

niet wezenlijk wordt aangetast. In de afweging staat het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van het bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en de verkeersveiligheid centraal. Gelet op deze 

belangen dient het verlenen van een ontheffing beperkt te blijven tot die situ-

aties waarbij een strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking 

van een doelmatig gebruik overeenkomstig de bestemming die niet door drin-

gende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

Meer specifiek wordt hier nog gewezen op de opgenomen ontheffingsbevoegd-

heid voor bijgebouwen bij woningen waar niet vergunningsvrij mag worden 

gebouwd. Het gaat hierbij om rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten 

en woningen gelegen binnen een beschermd stadsgezicht. Indien geen afbreuk 

wordt gedaan aan de karakteristieke verschijningsvorm van de woningen en de 

karakteristiek van het beschermd stadsgezicht kan ontheffing worden verleend 

voor de bouw van 30 m² extra aan bijgebouwen of overkappingen.  

 

De mogelijkheid voor het kunnen stellen van nadere eisen mag de realisering 

van de activiteit als zodanig niet onmogelijk maken. De afweging bij een ont-

heffing en wijziging kan leiden tot een weigering. Bij een nadere eis kan wel 

aan een onderdeel van een gebouw of aan de plaats ervan een voorwaarde 

worden gesteld, maar het gebouw als zodanig moet kunnen worden gereali-

seerd. 

 

Bijzondere aandacht dient nog te worden gevestigd op een aantal aspecten. 

Allereerst is binnen de bestemmingen rekening gehouden met het beschermde 

stadsgezicht. Voor dit gebied geldt dat in beginsel de bestaande verschijnings-

vorm in de zin van hoogte, dakhelling en dakvorm en plaatsing op het bouw-

perceel moet blijven gehandhaafd. Om dit te bereiken, is een nadere 

eisenstelsel opgenomen. 

Voor het beschermde stadsgezicht is dit opgenomen in een medebestemming. 

Hierin zijn de specifieke kenmerken van het gebied opgesomd en worden naast 

de reeds genoemde nadere eisen door middel van een aanlegvergunning en 

eisen voor een sloopvergunning instrumenten voor bescherming van de karak-

teristieke waarden van het gebied geboden. 

 

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten kennen geen regeling in het 

plan, aangezien zij reeds een wettelijke bescherming genieten op grond van de 

Monumentenwet, respectievelijk de gemeentelijke monumentenverordening. 

De adressen zijn in de bijlagen opgenomen.  

 

ONTHEFFING 

ONTHEFFINGSBEVOEGD-

HEID BIJGEBOUWEN 

NADERE EISEN 

BIJZONDERHEDEN 
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Een volgend punt waarop in het bijzonder de aandacht moet worden gevestigd, 

is het aspect archeologie. De binnen het plangebied voorkomende archeologi-

sche bekende en te verwachten waarden zijn middels een aanlegvergunning in 

de regels beschermd.  

6 . 4   

H a n d h a v i n g  

Ten aanzien van het onderwerp handhaving is in de gemeente Veendam een 

Handhavingsnota opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop wordt 

toegezien op naleving van de binnen de gemeente geldende regels. Op basis 

van deze nota zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld op basis waar-

van de handhaving in de praktijk wordt vormgegeven. Voor de inhoud van het 

beleid met betrekking tot de handhaving van het bestemmingsplan wordt op 

deze plaats dan ook volstaan met een verwijzing naar deze nota. 
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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  

Dit plan heeft in de eerste plaats met name tot doel de bestaande situatie te 

actualiseren. De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening 

van de gemeente.  

 

In het plan wordt een aantal ontwikkelingsmogelijkheden geboden. De uitwer-

king van de nieuwbouwlocatie Woellust valt onder de bestaande exploitatie-

overeenkomst. De overige ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk mogelijk 

worden gemaakt door het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Het be-

treft in alle gevallen locaties die eigendom zijn van de gemeente of particulier 

initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, 

afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toet-

sing van aanvragen. Deze laatste kosten worden door middel van leges gedekt.  

 

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschade-

kosten. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. De gemeente zal daarom bij 

iedere aanvraag bezien of er planschade mogelijk is. Indien dit het geval kan 

zijn, zal met de belanghebbende aanvrager een overeenkomst worden gesloten 

zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat 

de gemeenschap voor de planschadekosten moet opdraaien die worden ge-

maakt in het belang van de aanvrager.  

 

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de 

toekomst toch ontwikkelingen voordoen waarbij de gemeente kosten moet 

maken, dan zullen die uitsluitend onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. Er 

zal dan eerst worden bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan worden 

gesloten. In het uiterste geval kan worden overwogen om bij wijzigingsbe-

voegdheden een exploitatieplan vast te stellen. Dat is geen uitgangspunt en 

gezien de ontwikkelingsmogelijkheden niet de verwachting. 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

PLANSCHADEOVEREEN-

KOMST 

GEEN EXPLOITATIEPLAN 
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I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan Wildervank heeft van 28 mei 2008 tot en 

met 9 juli 2008 op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode konden ingezetenen en belanghebbenden een 

reactie op het plan geven. Verder is het plan op grond van artikel 10 van het 

oude Besluit op de ruimtelijke ordening verstuurd naar diverse overleginstan-

ties.  

 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat er wijzigingen in het plan zijn 

doorgevoerd, welke voortvloeien uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Deze wet heeft per 1 juli 2008 de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(WRO) vervangen.  

 

In het hiernavolgende wordt achtereenvolgens ingegaan op de binnengekomen 

overleg- en inspraakreacties.  

8 . 1   

O v e r l e g  

1 .  P r o v i n c i e  G r o n i n g e n ,  K l e i n e  C o m m i s s i e  

 

O p m e r k i n g   

De commissie acht een maximale bouwhoogte van 8 m voor mestsilo's te hoog. 

Verzocht wordt de betreffende bepaling in lijn te brengen met het provinciaal 

beleid, dat wil zeggen 6 m, inclusief kap.  

 

R e a c t i e   

De bouwhoogte is aangepast naar 6 m.  

 

O p m e r k i n g   

In artikel 3.3, sub e wordt de mogelijkheid geboden om mestbassins te kunnen 

oprichten buiten het bouwvlak. Mestbassins kunnen door hun hoogte, vorm en 

functie invloed hebben op het landschapsbeeld. De vaste gedragslijn van Ge-

deputeerde Staten ten aanzien van mestbassins is dat deze in beginsel dienen 

te worden gerealiseerd binnen het bouwperceel. Via een ontheffingsregeling, 

die is gekoppeld aan landschappelijke voorwaarden, kan de aanleg van mest-

bassins (incidenteel) buiten het bouwperceel worden toegestaan als kan wor-

den aangetoond dat binnen het bouwperceel onvoldoende ruimte aanwezig is 

of dat milieuhygiënische knelpunten, dan wel planologische redenen een be-

lemmering opleveren.  

MESTSILO'S 

MESTBASSINS 
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R e a c t i e  

Aan het desbetreffende artikel is toegevoegd dat alleen mestbassins buiten het 

bouwvlak mogen worden opgericht, als is gebleken dat binnen het bouwper-

ceel onvoldoende ruimte aanwezig is of dat milieuhygiënische, dan wel plano-

logische redenen een belemmering opleveren. Tevens dienen nut en noodzaak 

voor eigen gebruik te worden aangetoond. 

 

O p m e r k i n g  

Artikel 3.5 bevat een wijzigingsbevoegdheid voor vrijkomende agrarische be-

drijven. De regeling in artikel 3.5 is van toepassing op alle vrijkomende agrari-

sche bebouwing, terwijl in het POP is opgenomen dat het moet gaan om 

waardevolle bebouwing. Wij verzoeken u het criterium 'waardevol' toe te voe-

gen aan de wijzigingsbevoegdheid.  

 

R e a c t i e  

De regeling sluit aan bij het voorontwerp POP III. Hoewel het POP III nog niet in 

werking is getreden, acht de gemeente het wenselijk in te spelen op het toe-

komstige provinciale beleid.  

 

O p m e r k i n g  

De betreffende wijzigingscriteria dienen te worden afgestemd op de vaste 

gedragslijn hieromtrent.  

 

R e a c t i e  

De wijzigingscriteria zijn afgestemd op de vaste gedragslijn.  

 

O p m e r k i n g  

In de toelichting is kort uiteengezet wat wordt beoogd met het gebied Wilder-

vank-Oost, waarvoor een uitwerkingsplicht is opgenomen. Naar onze mening is 

deze beschrijving te beknopt. Zeker in combinatie met het feit dat in arti-

kel 18 (Woongebied uit te werken) geen stedenbouwkundige uitgangspunten 

zijn opgenomen. 

 

R e a c t i e  

Het uitwerkingsgebied Wildervank-Oost is uit het bestemmingsplan gehaald. 

Wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de gewenste invulling van het 

gebied, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het gebied is in het 

onderhavige bestemmingsplan bestemd conform bestaande situatie (agrarisch).  

 

O p m e r k i n g   

Het uitwerkingsgebied Wildervank-Oost is gelegen aan het (op te waarderen) 

spoor. Er is onvoldoende aandacht besteed aan het feit dat het gebied grenst 

aan het spoor. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het gebied. Ook ver-

dient de beeldvorming van het gebied, bezien vanuit de trein, aandacht. Daar-

naast is het van belang inzicht te geven in de wijze waarop het gebied zal 

worden ingericht in verband met het feit dat het gebied is gelegen aan de 

achterzijde van de woningen aan de Raadhuiskade en Postkade. Tot slot wordt 

VRIJKOMENDE AGRARISCHE 

BEDRIJVEN 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 
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niets gezegd over de wijze van ontsluiting. Verzocht wordt de toelichting op 

genoemde punten aan te vullen, en deze te verwerken in de uitwerkingsregels. 

 

R e a c t i e  

Het uitwerkingsgebied is uit het bestemmingsplan gehaald. Wanneer er meer 

duidelijkheid bestaat over de gewenste invulling van het gebied, wordt een 

nieuw bestemmingsplan opgesteld. Genoemde aandachtspunten komen dan 

aan de orde. 

 

O p m e r k i n g  

Voor het uitwerkingsgebied aan de noordzijde van het gebied Woellust geldt 

hetzelfde. In de toelichting is op pagina 49 aangegeven dat voor gemotoriseerd 

verkeer de hoofdontsluiting van het plangebied is gesitueerd aan het Skager-

rak. Op de verbeelding is deze ontsluiting echter niet aangegeven (in het be-

stemmingsplan Woellust, eerste uitwerking is deze ontsluiting op het Skagerrak 

overigens wel bestemd). Ook is het van belang aan te geven of er gebouwd 

gaat worden in een rooilijn. 

Tevens wordt verzocht inzicht te geven in de (stedenbouwkundige) invulling 

van het uitwerkingsgebied ten westen van de groenstrook die het gebied Woel-

lust begrenst. 

 

R e a c t i e  

Het ontsluitingspunt is conform het bestemmingsplan Woellust, eerste uitwer-

king in het plan opgenomen. Voorzover relevant, zijn stedenbouwkundige 

randvoorwaarden voor de uitwerking van Woellust in het plan opgenomen. 

 

B i j l a g e  b i j  a d v i e s  

O p m e r k i n g  

Op de verbeelding ontbreekt de geluidzone van de spoorbaan. Verzocht wordt 

deze aan te duiden op de verbeelding of weer te geven op een kaartje in de 

toelichting. Dit vanwege de duidelijkheid, bijvoorbeeld in verband met het 

uitwerkingsgebied langs de spoorbaan. 

 

R e a c t i e  

Hoewel het uitwerkingsgebied Wildervank-Oost uit het bestemmingsplan is 

gehaald, is de zonebreedte van de spoorlijn wel in de toelichting opgenomen. 

Er zijn geen knelpunten, omdat er geen nieuwe woningen worden toegestaan.  

 

O p m e r k i n g  

Uit de waterparagraaf blijkt niet of het waterschap heeft ingestemd met het 

bestemmingsplan. 

 

R e a c t i e  

Het waterschap heeft gereageerd op het plan. Deze reactie is bij de overlegre-

acties opgenomen. 

 

GELUIDZONE SPOORWEG 

WATER 
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O p m e r k i n g  

De conclusie in paragraaf 5.4 dat het plan niet voorziet in ontwikkelingen die 

stuiten op milieutechnische belemmeringen, is onvoldoende onderbouwd. Het 

plan maakt verschillende nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Een concrete moti-

vering ten aanzien van de aan te houden afstanden tussen deze nieuwe ont-

wikkelingen en de aanwezige milieubelastende functies in het gebied 

ontbreekt. Bij deze afweging kan gebruik worden gemaakt van de VNG-

publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Wij verzoeken u het plan hierop aan te 

passen. 

 

R e a c t i e  

Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn uit het bestemmingsplan gehaald. Het 

gaat hierbij om: 

- Wildervank Oost (uitwerking); 

- Langebosch 4a (uitwerking); 

- Buurtwinkelcentrum Wildervank (wijziging). 

 

Een milieukundige afweging voor deze ontwikkelingen is op dit moment niet 

noodzakelijk.  

Voor de ontwikkelingen in Woellust is een afweging in verband met omliggende 

bedrijven gemaakt. De toelichting is op dit punt aangevuld.   

 

O p m e r k i n g   

Ten zuiden van het plangebied, Bareveld 2 in de gemeente Aa en Hunze, is een 

lpg-tankstation gevestigd. De gemeente Aa en Hunze heeft de doorzetgegevens 

niet opgenomen in de milieuvergunning. De provincie  acht het van belang om 

te streven naar een verankering van de doorzet in de vergunning, waarmee 

wordt voorkomen dat groei van de lpg-situatie eventueel tot nieuwe sanerings-

situaties leidt.  

 

Daarnaast wordt geadviseerd de 10-6-risicocontour vast te leggen op de ver-

beelding of eventueel in een kaart bij de plantoelichting op te nemen. Ver-

zocht wordt de toelichting op de ontbrekende punten aan te vullen. 

In de toelichting wordt geen aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid 

van aardgasleidingen. Verzocht wordt hier inzicht in te geven. Wanneer deze 

leidingen aanwezig zijn, dienen ze op de verbeelding te worden bestemd. 

 

R e a c t i e   

De verkoop van lpg ter plaatse is gestaakt. De milieuvergunning wordt op dit 

punt aangepast. 

 

O p m e r k i n g  

In paragraaf 5.9 van de toelichting staat vermeld dat het Nationaal Samenwer-

kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) de kern van de wet is. Dit is een misvat-

ting. Het NSL is bedoeld om in overschrijdingsgebieden deze overschrijdingen 

ongedaan te maken. Bovendien is voorliggend plan niet opgenomen als een IBM 

('In Betekenende Mate')-project in het NSL. Voor dit bestemmingsplan betekent 

MILIEUZONERING 

EXTERNE VEILIGHEID 

LUCHTKWALITEIT 
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dit dat moet worden aangetoond dat aan de grenswaarden van de Wet lucht-

kwaliteit wordt voldaan. Daarbij moet duidelijk worden aangegeven welke 

effecten van de activiteiten die een plan toestaat, worden verwacht en hoe 

zich dit verhoudt tot de relevante wetsartikelen. 

 

R e a c t i e   

Volgens het Dossier Luchtkwaliteit Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit van het VROM is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit wel de kern van de Wet luchtkwaliteit. Het wetsvoorstel voor de Wet 

luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. 

In Nederland zijn meer dan 5.000 ruimtelijke projecten. Slechts een beperkt 

aantal daarvan verslechtert de luchtkwaliteit 'in betekenende mate'. 

Kleine projecten zijn projecten die de luchtkwaliteit niet 'in betekenende 

mate' verslechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op lucht-

kwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze geen wezenlijke invloed hebben op 

de luchtkwaliteit. De 'niet in betekenende mate' (NIBM) zijn projecten die 

minder dan 1% verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg hebben. Met 

behulp van het CAR II rekenprogramma kan worden berekend dat 600 tot 700 

motorvoertuigbewegingen 1% verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg 

hebben. Als een plan minder verkeersbewegingen tot gevolg heeft is het pro-

ject een 'NIBM'-project. 

 

O p m e r k i n g   

Wat betreft cultuurhistorie verwijzen wij naar de brief van de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten d.d. 7 augustus 2008, die aan 

uw college is toegezonden. Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen die zijn 

gemaakt in deze brief en verzoeken u het plan aan te passen overeenkomstig 

deze opmerkingen. 

 

R e a c t i e  

Zie reactie bij de opmerkingen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur-

landschap en Monumenten.  

 

O p m e r k i n g   

Toelichting, regels en verbeelding dienen op het aspect archeologische en 

cultuurhistorische waarden te worden aangepast zodra de Nota Archeologiebe-

leid en de Beleidskaart van de gemeente Veendam gereed zijn. 

 

R e a c t i e   

Toelichting, regels en verbeelding worden op basis van de Nota Archeologiebe-

leid en de Beleidskaart waar nodig aangepast.  

 

O p m e r k i n g   

De provincie adviseert de paragraaf Ontstaansgeschiedenis van de toelichting 

uit te breiden met een alinea over de vroegste geschiedenis.  

 

 

CULTUURHISTORIE 

ARCHEOLOGIE 
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R e a c t i e   

De huidige beschrijving in de toelichting wordt voldoende geacht. Het heeft 

voor het onderhavige plan geen toegevoegde waarde nog verder terug te gaan 

in de historie.  

 

O p m e r k i n g   

De paragraaf Archeologie. Hierin staat aangegeven dat de gemeente bezig is 

met het opstellen van een archeologische beleidskaart en dat deze kaart als 

uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zal worden gehanteerd. Het ver-

melden van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden moet hier achterwe-

ge worden gelaten, omdat de Beleidskaart leidend wordt. Ook dient deze 

paragraaf te worden aangepast aan het beleid dat de gemeente op het gebied 

van de archeologie gaat voeren. Dat betekent dat archeologische waarden en 

cultuurhistorische waarden en onderzoeksgebieden middels een dubbelbe-

stemming worden meegenomen in de regels.  

Binnen het plangebied betreft het de volgende gebieden: 

- cultuurhistorisch waardevolle terreinen (=cultuurhistorische waardevolle 

gebieden WR-a1) (terrein van de veenborg Woellust en terrein met oud 

kerkhof); 

- gebieden met een hoge verwachting (=archeologische onderzoeksgebie-

den WR-a3). De betreffende archeologische en cultuurhistorische waar-

den en onderzoeksgebieden dienen door middel van een 

dubbelbestemming te worden meegenomen in de regels. Deze gebieden 

moeten tevens op de verbeelding (plankaart) worden aangegeven. 

 

R e a c t i e   

Het plan is hierop aangepast. 

 

O p m e r k i n g  

In het bestemmingsplan is ruimte gecreëerd voor herstructurering en nieuwe 

woningen. In de randvoorwaarden (hoofdstuk 5) wordt niet ingegaan op het 

thema duurzaam bouwen en energiebesparing. Geadviseerd wordt hier wel een 

ambitie over op te nemen.  

 

R e a c t i e  

De toelichting is hierop niet aangepast. De gemeente heeft geen specifiek 

beleid vastgesteld, maar onderkent wel het nut van duurzaam bouwen. Dit is 

al in de toelichting aangegeven.  

 

O p m e r k i n g   

In de Nota Ruimte wordt aanbevolen dat gevolgen van nieuwe ruimtelijke 

plannen op de bouwgrondstoffenvoorziening moeten worden betrokken in de 

totale belangenafweging. Geadviseerd wordt te onderzoeken hoe in de bouw-

grondstoffenbehoefte die het voorliggende plan oproept op een zo doelmatig 

en duurzaam mogelijke wijze kan worden voorzien.  

 

 

ENERGIE EN DUURZAAM 

BOUWEN 

BENUTTEN GRONDSTRO-

MEN IN BESTEMMINGS-

PLANNEN 
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R e a c t i e  

Het is niet mogelijk om de bouwgrondstoffenbehoefte toe te lichten, omdat de 

plannen nog niet volledig zijn geconcretiseerd. Het is echter ook niet de be-

doeling dat dit aspect in een bestemmingsplan wordt afgewogen. In de uitvoe-

ringsfase zal de gemeente mogelijk contact opnemen met de afdeling 

Milieubeleid en Bodemsanering van de provincie Groningen omtrent het 

(her)gebruik van secundaire grondstoffen.  

 

T o e l i c h t i n g  

O p m e r k i n g  

In paragraaf 4.3 is ingegaan op de ontwikkelingen in het plangebied. Ter ver-

duidelijking wordt verzocht een kaartje op te nemen waarop de diverse ont-

wikkelingsgebieden die aan de orde komen, staan weergegeven. 

Het kaartje dat betrekking heeft op het gebied Woellust (pagina 47) roept de 

nodige vragen op, omdat in dit kaartje niet het gehele gebied is weergegeven. 

Verzocht wordt dit kaartje aan te passen, of in de tekst duidelijk te maken wat 

met de rood omlijnde gebieden beoogd wordt. In de tekst in de toelichting 

wordt onder het kopje 'uitwerking van een deel van de stedelijke kernzone' 

gesproken over het met de letter 'e' aangeduide gebied. Dit is onduidelijk, 

omdat op de verbeelding in het gebied Woellust de letter 'e' gebruikt wordt om 

de bebouwingsdifferentiatie aan te geven, maar ook de bouwklasse. Waar-

schijnlijk wordt in dit geval overigens de letteraanduiding 'j' bedoeld. 

In de toelichting is opgenomen dat de woningen zullen worden gerealiseerd in 

drie bouwlagen, zonder kap. In de regels is echter alleen geregeld dat de 

maximale bouwhoogte 15 m bedraagt. Genoemde uitgangspunten zijn dus niet 

overgenomen in de regels. Verzocht wordt dit alsnog te doen. 

Op pagina 49 van de toelichting wordt gesproken over een woon-/werkzone, 

aangeduid met de letter 'b' op de verbeelding. Ook hier geldt weer dat de let-

ter 'b' zowel een bebouwingsdifferentiatie als een bouwklasse kan aanduiden. 

Onduidelijk is welk gebied hier precies wordt bedoeld. Waarschijnlijk worden 

de bouwvlakken aangeduid met de letters T en 'k' bedoeld. Wanneer, zoals 

eerder aangegeven, een kaartje wordt opgenomen per gebied waar over wordt 

gesproken, wordt deze onduidelijkheid waarschijnlijk weggenomen. 

 

R e a c t i e   

Het plan is waar nodig aangepast.  

 

R e g e l s  

O p m e r k i n g   

Op grond van de nieuwe Wro/Bro dienen de regels te worden aangepast.  

 

R e a c t i e  

Het plan is aangepast op basis van de Wro en het Bro.  

 

O p m e r k i n g  

In diverse bestemmingen zijn geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtin-

gen uitgesloten. Bedrijven die risico's opleveren voor de omgeving achten wij 

ALGEMEEN 
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in principe niet passend in een dorpskern. Verzocht wordt om ook vuurwerkbe-

drijven uit te sluiten. 

Vuurwerkbedrijven zijn in principe geen risicovolle inrichtingen, mits de op-

slagcapaciteit onder de 10 ton blijft. In het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen is dit aldus aangegeven. 

 

R e a c t i e  

Vuurwerkbedrijven worden onder risicovolle inrichtingen geschaard. Het noe-

men van deze specifieke inrichting is daarom niet noodzakelijk. Voor de klein-

schalige opslag van consumentenvuurwerk gelden relatief kleine 

veiligheidsafstanden, zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit. Dit soort inrich-

tingen is dus (ook in een dorpskern) al snel inpasbaar en behoeft geen bijzon-

dere aandacht. 

 

O p m e r k i n g  

In het plan is een aantal wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen 

opgenomen. Bij de betreffende bevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen is 

opgenomen dat onderzoek naar diverse milieu- en omgevingsaspecten zal wor-

den verricht alvorens tot toepassing van de wijzigingsbevoegdheid of uitwer-

king zal worden overgegaan. Het is noodzakelijk dat het benodigde onderzoek 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan plaatsvindt. 

 

R e a c t i e  

Een aantal ontwikkelingen zijn uit het plan gehaald, waardoor ook de onder-

zoeken voor deze gebieden nu niet aan de orde zijn (onder andere Wildervank-

Oost). Wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden bij recht (tweede uitwer-

king Woellust) is de toelichting aangevuld.  

 

Voor de overige ontwikkelingsmogelijkheden (via wijziging of uitwerking) zal 

ten tijde van de wijziging of uitwerking de milieukundige situatie worden on-

derzocht. Daarmee zal een plan worden getoetst aan de meest recente wet- 

en regelgeving.  

 

O p m e r k i n g   

Het begrip 'bestaand' is volgens jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State slechts toegestaan indien voldoende duidelijk is 

gemotiveerd op welke wijze de bestaande situatie wordt beoordeeld en dit op 

juiste wijze in de regels is vertaald. Een inventarisatie op een bepaalde peilda-

tum zou moeten worden toegevoegd aan het plan.  

 

R e a c t i e  

Een inventarisatie is niet toegevoegd, omdat via het gemeentelijk archief kan 

worden achterhaald wat een bestaande situatie is. Ook luchtfoto's en kadastra-

le informatie kunnen hiervoor worden gebruikt.  

Dit betekent dat voldoende informatie aanwezig is over bestaande bouwwer-

ken. De regeling waarin 'bestaand' is opgenomen is in veel gevallen een soort 
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achtervang die voorkomt dat bouwwerken direct onder het overgangsrecht 

worden geplaatst.  

 

O p m e r k i n g   

Het begrip 'bestaand' ontbreekt in de begripsomschrijving.  

 

R e a c t i e   

De definitie ontbreekt niet, maar is opgenomen middels de begripsomschrij-

ving van 'bestaand bouwwerk' en 'bestaand gebruik'. Op basis van de nieuwe 

Wro is een nieuwe definitie opgenomen. 

 

O p m e r k i n g  

In lid 1, sub b wordt gesproken over 'grondgebonden agrarische bedrijven en 

bestaande agrarische bedrijven'. Onduidelijk is wat bedoeld wordt met 'be-

staande' bedrijven.  

 

R e a c t i e  

Met bestaande bedrijven worden overige agrarische bedrijven bedoeld, dus 

bedrijven die niet grondgebonden zijn. Echter in het plangebied komen geen 

overige bestaande agrarische bedrijven voor. Artikel 3 is daarom aangepast, in 

die zin dat alleen wordt gesproken over grondgebonden agrarische bedrijven. 

 

O p m e r k i n g  

In het zuidelijke deel van het plangebied is de aanduiding 'ijsbaan' op de ver-

beelding opgenomen. In de bestemmingsomschrijving ontbreekt een verwijzing 

naar deze aanduiding. Verzocht wordt een verwijzing naar deze aanduiding toe 

te voegen aan de bestemmingsomschrijving. Hetzelfde geldt voor de aandui-

ding 'manege' (deze is per abuis opgenomen in artikel 12). 

 

R e a c t i e  

Een verwijzing naar 'ijsbaan' is in het plan opgenomen.  

Een manege is geen bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten. 

Het wordt daarom volgens de richtlijnen van de SVBP geschaard onder de be-

stemming Sport. De bestemming Agrarisch ter plaatse van de manege is op de 

verbeelding (plankaart) gewijzigd in de bestemming Sport.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 2, de bouwregels, is een bepaling opgenomen over kassen. Kassen zijn 

echter niet genoemd in de bestemmingsomschrijving. Verzocht wordt de be-

stemmingsomschrijving en de bouwregels op elkaar af te stemmen. 

 

R e a c t i e  

Er is geen juridische noodzaak om 'kassen' op te nemen in de bestemmingsom-

schrijving. Kassen zijn namelijk ten dienste van het agrarische gebruik Er is 

enkel een noodzaak het type bebouwing te regelen. 

 

 

ARTIKEL 3 AGRARISCH 
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O p m e r k i n g  

Lid 3, sub c bevat een verwijzingsfout: 'lid 2, sub a, onder 2' moet zijn 'lid 2, 

sub a, onder 4'. Lid 3 sub d bevat een ontheffingsmogelijkheid voor een andere 

kapvorm, waarbij verwezen wordt naar lid 2 sub a onder 4. In deze bepaling is 

echter niets over een kapvorm voorgeschreven. Verzocht wordt de bepalingen 

op elkaar af te stemmen. 

 

R e a c t i e  

Lid 3.3, sub c is aangepast. Lid 3.3, sub d zou moeten verwijzen naar lid 3.2 

sub a onder 6 (dakhelling). De regels zijn hierop aangepast.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 1, sub b wordt gesproken over 'bestaande bedrijven'. Het is niet duidelijk 

welke bedrijven onder de noemer 'bestaande bedrijven' vallen. Wij verzoeken 

u op basis van een in het bestemmingsplan opgenomen peildatum een nadere 

inventarisatie in het plan op te nemen ten aanzien van 'bestaande bedrijven'. 

 

R e a c t i e  

Wanneer de bedrijven qua milieucategorie niet in de bestemmingsomschrijving 

passen, zijn deze opgenomen in een lijst. Deze lijst is opgenomen in de bijla-

ge. Voor de overige bestaande bedrijven zijn er geen knelpunten, waardoor 

deze bedrijven niet bij naam en adres hoeven te worden genoemd.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 1, sub b, worden bestaande bedrijven die wat betreft geur, stof, geluid 

en gevaar niet toelaatbaar zijn naast woningen toegestaan. Aangezien deze 

bedrijven in principe niet passend zijn binnen de woonomgeving, wordt ver-

zocht deze bedrijven van een specifieke aanduiding op de verbeelding te voor-

zien, en een regeling op te nemen die er voor zorgt dat zich na 

bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing niet weer een soortgelijk bedrijf kan vesti-

gen. 

 

R e a c t i e  

Een soortgelijk bedrijf kan zich na bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing niet op 

deze plaats vestigen, omdat het dan niet gaat om een 'bestaand bedrijf'. De 

vestiging van een dergelijk bedrijf is dan in strijd met het bestemmingsplan.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 4, sub b is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor een grotere 

bouwhoogte voor silo's, schoorstenen en daarmee gelijk te stellen bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde. Aan deze ontheffingsregeling is geen maximale 

hoogtebepaling gekoppeld. Wij verzoeken u vanuit het oogpunt van rechtsze-

kerheid een maximale hoogtebepaling op te nemen en voor silo's rekening te 

houden met de provinciale gedragslijn, waarin voor verschillende soorten silo's 

maximale maten zijn bepaald. 

 

R e a c t i e  

ARTIKEL 4 BEDRIJF 



 

  
253.00.02.23.00.toe - Bestemmingsplan Wildervank - 17 februari 2010 95 

De maximale bouwhoogte is op basis van de provinciale richtlijnen aangepast.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 1, de bestemmingsomschrijving, worden bedrijven tot en met categorie 

3.1 toelaatbaar geacht. De provincie wijst erop bij de uitwerking van het ge-

bied rekening te houden met de milieuzonering in verband met de nabijheid 

van woningen bij het uitwerkingsgebied. In de uitwerkingsregels dienen vol-

doende waarborgen te worden opgenomen teneinde een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat te garanderen. 

 

R e a c t i e  

De bestemming Gemengd - uit te werken is uit het plan gehaald. Een afweging 

in verband met milieuzonering is daarom niet meer aan de orde.  

 

O p m e r k i n g  

In het artikel ontbreken uitwerkingsregels, zodat onvoldoende inzicht wordt 

gegeven in de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkelingen. Stedenbouw-

kundige bepalingen ontbreken. Ook blijkt niet hoeveel woningen in het gebied 

kunnen worden gerealiseerd. In de regels dient te worden opgenomen om hoe-

veel woningen het maximaal zou kunnen gaan. Het aantal te bouwen woningen 

moet passen binnen het provinciaal volkshuisvestingsbeleid. 

 

R e a c t i e  

Zie reactie op de vorige opmerking.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 4, sub b is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt 

woningen te realiseren op het terrein van de Westerschool. Het aantal bij wij-

ziging te bouwen woningen is niet bepaald. Tevens ontbreekt de voorwaarde 

dat het aantal te bouwen woningen moet passen binnen het provinciaal volks-

huisvestingsbeleid.  

 

R e a c t i e  

Aan de wijzigingsbevoegdheid is toegevoegd dat het aantal te bouwen wonin-

gen dient te passen binnen het gemeentelijk en provinciaal volkshuisvestings-

beleid. 

 

O p m e r k i n g  

In de bestemmingsomschrijving wordt verwezen naar de aanduiding 'manege'. 

Zoals reeds aangegeven, valt deze aanduiding onder de bestemming Agrarisch. 

Verzocht wordt de verwijzing naar deze aanduiding te verwijderen. 

 

R e a c t i e  

Een manege is geen bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten. 

Het wordt daarom volgens de richtlijnen van SVBP geschaard onder de be-

stemming Sport. De bestemming Agrarisch ter plaatse van de manege is op de 

ARTIKEL 7 GEMENGD - UIT 

TE WERKEN 

ARTIKEL 10 MAATSCHAP-

PELIJK 

ARTIKEL 12 SPORT 
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verbeelding (plankaart) gewijzigd in de bestemming Sport, zodat de aanduiding 

in de bestemming Sport kan blijven staan.  

 

O p m e r k i n g  

In de bestemmingsomschrijving wordt gesproken over 'bestaande bedrijven'. 

Het is niet duidelijk wat onder deze bestaande bedrijven moet worden ver-

staan. Wij verzoeken u op basis van een in het bestemmingsplan op te nemen 

peildatum een nadere inventarisatie in het plan op te nemen ten aanzien van 

deze 'bestaande bedrijven'. 

In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat onder f geen risicovolle in-

richtingen zijn begrepen. Verzocht wordt toe te voegen dat dit ook geldt voor 

bedrijven genoemd onder g. Tevens wordt verzocht geluidzoneringsplichtige 

inrichtingen en inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit eveneens uit 

te sluiten. 

 

R e a c t i e  

Het opnemen van een lijst met alle bedrijven wordt overbodig geacht. Alleen 

de bedrijven die niet passen in de bestemmingsomschrijving (qua milieucate-

gorie) zijn in de lijst in de bijlage opgenomen.  

 

De opmerking over risicovolle inrichtingen onder g is overgenomen.  

Geluidzoneringsplichtige inrichtingen worden eveneens uitgesloten.  

 

De begripsbepaling van risicovolle inrichting is aangepast, in die zin dat ook 

vuurwerkbedrijven zijn genoemd.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 8 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduidingen 'horeca', 

'detailhandel' en/of 'bedrijven' van de verbeelding te verwijderen waardoor de 

functie wonen van toepassing wordt, in dit lid worden geen aantallen gegeven 

van eventueel te realiseren woningen. Bij benadering zou moeten worden aan-

gegeven om hoeveel woningen het zou kunnen gaan.  

 

R e a c t i e  

Het betreffen reeds bestaande woon-werkfuncties. Met de regeling is het mo-

gelijk dat een deel van het gebouw weer in gebruik kan worden genomen voor 

woondoeleinden. Er kunnen met deze wijzigingsbevoegdheid geen extra wo-

ningen worden gebouwd. In de regels is opgenomen dat een toename van het 

aantal woningen moet passen binnen het provinciaal en gemeentelijk volks-

huisvestigingsbeleid. Deze toename is alleen het gevolg van het vervallen van 

een andere functie van een bestaand gebouw. Leegstand wordt met deze wij-

zigingsbevoegdheid voorkomen.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 1 wordt gesproken over de aanduiding 'erfontsluiting'. Deze aanduiding is 

echter niet terug te vinden op de verbeelding. 

 

ARTIKEL 16 WOONGEBIED 

ARTIKEL 17  

WOONGEBIED 1 
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R e a c t i e  

Het plan is hierop aangepast.  

 

O p m e r k i n g  

In de beschrijving in hoofdlijnen, die zoals eerder aangegeven komt te verval-

len, wordt gesproken over een houtverwerkingsbedrijf, gevestigd aan de Sport-

terreinstraat 7. In lid 6 wordt met hetzelfde bedrijf een bruidssalon bedoeld. 

Wij verzoeken u duidelijk te maken welke type bedrijvigheid wordt uitgeoe-

fend in het betreffende pand. 

 

R e a c t i e  

Op deze locatie zijn beide bedrijven gevestigd. Het plan is waar nodig aange-

past.  

 

O p m e r k i n g  

Verzocht wordt lid 3, sub 9 en 10 om te draaien. 

 

R e a c t i e  

Het plan is hierop aangepast.  

 

O p m e r k i n g  

In lid 10, sub d is een maximale bouwhoogte opgenomen. Omdat op de bouw-

vlakken aangeduid met letter 'j' bouwklasse 'e' van toepassing is, is het niet 

nodig de maximale bouwhoogte in de regels op te nemen. 

 

R e a c t i e  

De maximale bouwhoogte is uit de regels gehaald. 

 

O p m e r k i n g  

In het artikel ontbreken uitwerkingsregels, zodat onvoldoende inzicht wordt 

gegeven in de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkelingen. Stedenbouw-

kundige bepalingen ontbreken. Ook blijkt niet hoeveel woningen in de verschil-

lende gebieden waarop deze bestemming betrekking heeft, kunnen worden 

gerealiseerd. In de regels dient te worden opgenomen om hoeveel woningen 

het per gebied maximaal zou kunnen gaan. 

 

R e a c t i e  

Het uitwerkingsgebied Wildervank-Oost is uit het plan gehaald. Alleen in het 

gebied Woellust geldt nog een uitwerkingsbevoegdheid. Voor dit gebied is aan-

gesloten bij de uitwerkingsregels van het vigerend bestemmingsplan. 

 

O p m e r k i n g  

Lid 1, sub c en lid 3 zijn van toepassing op herstructureringsgebieden. De be-

paling in lid 1, sub c is onduidelijk geformuleerd: het is niet duidelijk of een 

toename van het aantal bouwlagen ook een toename van het aantal woningen 

inhoudt/in kan houden. Verzocht wordt hier duidelijkheid over te verschaffen. 

 

ARTIKEL 18 WOONGEBIED - 

UIT TE WERKEN 

ARTIKEL 25 ALGEMENE 

WIJZIGINGSBEPALINGEN 
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R e a c t i e  

Het aantal woningen zal met deze algemene wijzigingsbepaling niet kunnen 

worden vergroot. In de regels is deze bepaling toegevoegd. 

 

O p m e r k i n g  

Lid 4 heeft betrekking op het wijzigingsgebied categorie III en heeft betrekking 

op de ontwikkeling van het buurtwinkelcentrum Wildervank. De wijzigingsbe-

voegdheid maakt het mogelijk dat op de gronden detailhandelsvoorzieningen in 

combinatie met woningen kunnen worden gerealiseerd. In dit lid worden geen 

aantallen gegeven van eventueel te realiseren woningen.  

 

R e a c t i e  

De betreffende wijzigingsbevoegdheid is uit het plan gehaald. Wanneer de 

plannen zijn geconcretiseerd, zal een nieuw bestemmingsplan worden opge-

steld.  

 

V e r b e e l d i n g  

O p m e r k i n g  

In het gebied Woellust is in het noordelijk deel de bestemming Woongebied 

opgenomen. Dit moet zijn de bestemming Woongebied - 1. 

 

R e a c t i e  

De verbeelding (plankaart) is aangepast.  

 

 

2 .  V R O M  I n s p e c t i e  

 

O p m e r k i n g  

De gemeente Aa en Hunze heeft de doorzetgegevens van een lpg-tankstation 

(Bareveld 2) niet opgenomen in de milieuvergunning. De VROM Inspectie acht 

het van belang om te streven naar een verankering van de doorzet in de ver-

gunning, waarmee wordt voorkomen dat groei van de lpg-situatie eventueel tot 

nieuwe saneringssituaties leidt.  

Daarnaast adviseert de VROM Inspectie de 10-6-risicocontour vast te leggen op 

de verbeelding of eventueel in een kaart bij de plantoelichting op te nemen. 

 

R e a c t i e  

De verkoop van lpg ter plaatse is gestaakt. De milieuvergunning wordt op dit 

punt aangepast. 
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3 .  R i j k s d i e n s t  v o o r  A r c h e o l o g i e ,  C u l t u u r l a n d s c h a p  e n  

M o n u m e n t e n  

 

O p m e r k i n g  

Het is van belang dat de totale structuur van Wildervank (ook het deel dat niet 

is aangewezen als beschermd stadsgezicht) intact blijft. Het verdient waarde-

ring dat dit bestemmingsplan mede daarop gericht is.  

 

R e a c t i e  

De opmerking wordt met dank aanvaard. 

 

O p m e r k i n g  

Er dient een rechtstreekse koppeling te worden gelegd tussen de te bescher-

men waarden en de regels/verbeelding. De toelichting van het aanwijzingsbe-

sluit voor beschermd stadsgezicht dient als geheel in de bijlage te worden 

opgenomen, zodat rechtstreeks kan worden verwezen naar deze toelichting.  

 

R e a c t i e  

De te beschermen waarden zijn niet rechtstreeks in de regels overgenomen, 

maar er is aansluiting gezocht bij de systematiek van het bestemmingsplan 

voor het centrum van Veendam. De toelichting van het aanwijzingsbesluit is 

opgenomen in de bijlage. In de regels is een zinsnede over de verwijzing naar 

de bijlage opgenomen.  

 

O p m e r k i n g  

Er is geen directe vertaling van de plantoelichting naar de regels als het er om 

gaat dat binnen het beschermde stadsgezicht in beginsel de bestaande ver-

schijningsvorm in de zin van hoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing op het 

bouwperceel moet gehandhaafd blijven. Hoewel de regels tamelijk gedetai-

leerd zijn, is het niet duidelijk of binnen het beschermde stadsgezicht de voor-

gevelrooilijn op de naar de weg gekeerde bouwgrens ligt. Voor de handhaving 

van de kenmerkende structuur is dat van essentiële betekenis. Op de verbeel-

ding (plankaart) zou de aanduiding 'voorgevelrooilijn' moeten worden aange-

bracht, met name langs de kanalen. 

 

R e a c t i e  

Als het gaat om een nieuwe situatie kunnen burgemeester en wethouders na-

dere eisen stellen in die zin dat het hoofdbouwvolume in de naar de weg ge-

keerde bouwgrens niet worden gebouwd. Handhaving is aldus mogelijk. Er is 

geen juridische noodzaak een extra aanduiding aan te brengen. 

 

O p m e r k i n g  

Het is niet duidelijk welke bestemming er ligt op het bouwblok dat ligt tussen 

het Dwarsdiep en het Boven Dwarsdiep, ter plekke van de voormalige bedrijfs-

bebouwing van Duintjer. De stippellijn zorgt voor verwarring.  
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R e a c t i e  

Het betreft de bestemming Woongebied - 1. De stippellijn geeft de geluidscon-

tour voor het wegverkeer aan.  

 

O p m e r k i n g  

Binnen het bouwblok ontbreekt verder een Bouwklasseaanduiding.  

Het betreffende bouwblok ligt op een bijzondere locatie binnen het beschermd 

stadsgezicht. 

 

R e a c t i e  

In de regels is reeds de hoogte bepaald.  

 

O p m e r k i n g  

Binnen de bestemming Water zijn tevens kunstwerken, voorzieningen ten be-

hoeve van de scheepvaart en recreatie, oeverstroken en groenvoorzieningen 

begrepen. De meeste bruggen en de sluis binnen het beschermd stadsgezicht 

hebben de bestemming Water, terwijl een aparte aanduiding en de exacte 

ligging van deze meestal cultuurhistorisch waardevolle elementen ontbreken. 

Ook zouden overal binnen de bestemming Water bruggen, aanlegsteigers en 

dergelijke kunnen worden gebouwd.  

 

R e a c t i e  

Alle kunstwerken over het water hebben de bestemming Water gekregen. De 

dubbelbestemming voor het beschermde stadsgezicht heeft ook betrekking op 

de bestemming Water en de aanwezige bruggen. Met deze dubbelbestemming 

zijn de karakteristieken voldoende beschermd en is de realisatie van bruggen 

en aanlegsteigers gereguleerd. 

 

O p m e r k i n g  

Op pagina 41 van de toelichting staat onterecht dat het gaat om een 'beoogd' 

stadsgezicht.  

 

R e a c t i e  

Het plan is hierop aangepast. 

 

O p m e r k i n g  

De wettelijk beschermde monumenten zijn niet van een aanduiding voorzien. 

Aangeraden wordt deze voor de helderheid op te nemen. 

 

R e a c t i e  

De SVBP staat niet toe dat een aanduiding 'monumenten' wordt opgenomen. De 

monumenten zijn wel opgenomen in een bijlage bij de toelichting.  
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4 .  S t e u n p u n t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  G r o n i n g e n  

 

Het steunpunt heeft de ontbrekende informatie betreffende externe veiligheid 

aangeleverd. Deze informatie is verwerkt in het bestemmingsplan. 

 

 

5 .  W a t e r s c h a p  H u n z e  e n  A a ' s  

 

O p m e r k i n g  

De hoofdwatergangen achter de Pijlkruidstraat en langs de zuidzijde van de 

Kielsterachterweg zijn niet als Water bestemd. Deze hoofdwatergangen zijn 

wel van belang voor de afvoer van schoon hemelwater. Voor het overige kan 

het waterschap instemmen met het plan.  

 

R e a c t i e  

De desbetreffende watergangen zijn als 'water' bestemd. 

 

 

6 .  G a s u n i e  

 

O p m e r k i n g  

De Gasunie geeft aan dat na toetsing aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid 

is gebleken dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van de leidingen 

valt. Daarmee staat vast dat de leidingen geen invloed hebben op de verdere 

planontwikkeling. 

 

R e a c t i e  

In de paragraaf externe veiligheid is van voorgaande melding gemaakt. Even-

tueel aanwezig gasleidingen zijn van een dubbelbestemming voorzien.  

 

 

7 .  K a m e r  v a n  K o o p h a n d e l  

 

O p m e r k i n g  

De Kamer van Koophandel pleit voor meer flexibiliteit voor aan huis verbonden 

beroepen (meer in het bijzonder betreft dit lid 5, onderdelen b, c, d, e, f en 

h).  

 

R e a c t i e  

Het plan biedt naar de mening van de gemeente voldoende flexibiliteit.  

Als een bedrijf groter wordt, zal worden gezocht naar een geschikte oplossing. 

 

 

8 .  H u l p v e r l e n i n g s d i e n s t  G r o n i n g e n  

 

O p m e r k i n g  
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Gezien het consoliderende karakter van het plan is er geen sprake van stijging 

van het groepsrisico. Ook op het vlak van bereikbaarheid en bluswatervoorzie-

ningen zijn er geen knelpunten. Een advies van de regionale brandweer is niet 

aan de orde. 

 

R e a c t i e  

Van deze opmerking is kennisgenomen. 

 

 

9 .  P r o R a i l  

 

ProRail heeft geen opmerkingen over het bestemmingsplan. 

 

 

1 0 .  M i n i s t e r i e  v a n  D e f e n s i e  

 

Eventuele opmerkingen zijn opgenomen in de reactie van de VROM Inspectie 

Noord.  

8 . 2   

I n s p r a a k  

1 .  J . I .  O o s t e r h o f f  e n  I r .  J . A .  S c h u u r m a n ,  B r a n d g a n s  5  

 

O p m e r k i n g  

Inspreker geeft aan dat de bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van het 

vigerende plan zijn verminderd en dat daarom de voorgenomen uitbreiding in 

de knel komt. Deze uitbreiding (fase 2) is in een eerder stadium in een bouw-

aanvraag opgenomen en sluit aan op de stedenbouwkundige visie voor het 

gebied. De volgende knelpunten/vragen worden genoemd: 

a. breedtevermindering (4 m naar 5 m tot aan zijdelingse perceelsgrens); 

b. woning voldoet niet aan minimale afstand tot de achterperceelsgrens; 

c. wat wordt onder bijgebouwen verstaan? Geplande uitbreiding heeft 

betrekking op het hoofdgebouw; 

d. geen bepalingen met betrekking tot steigers bij kavels voorzien van 

code a;  

e. hoe verhouden 'nadere eisen' zich met de vanuit de landelijke overheid 

bepaalde 'vergunningsvrije bouwwerken' en de tendens die daaruit be-

speurbaar is? 

f. bijgebouwvolumes ten minste 5 m vanaf de zijdelingse erfgrens; dit was 

veel minder.  

 

R e a c t i e  

Uit mondeling overleg is gebleken dat het bij een aantal punten ging om een 

misverstand. De regels voor het woongebied Langebosch zijn aangepast. Met 

deze aanpassingen wordt tegemoetgekomen aan deze inspraakreactie.  
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2 .  F .  e n  C .  T r u i n ,  T o r e n s t r a a t  6 3  

 

O p m e r k i n g   

Insprekers zijn ontevreden over de bestemming van Torenstraat 65 (bestem-

ming Bedrijf) en geven aan tegen de oprichtingsvergunning bezwaar te hebben 

gemaakt en een beroepsschrift bij de Raad van State te hebben gewonnen.  

 

R e a c t i e  

De gemeente acht het bezwaar van insprekers ongegrond en is van mening dat 

het bedrijf passend is op de betreffende locatie. De activiteiten van het be-

drijf zullen moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit. 

 

 

3 .  R .  V o l k ,  K u i f r e i g e r  1 0  

 

O p m e r k i n g  

De Poststraat 29/30 heeft de bestemming Woongebied. Middels een verbou-

wing in 2002 zijn op de begane grond alle typische woonhuisfuncties verwij-

derd en is de begane grond geschikt gemaakt voor detailhandels- en 

dienstverleningsfuncties, wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht. 

Verzocht wordt op de begane grond detailhandels/dienstverlening toe te 

staan.  

 

R e a c t i e  

Aan deze inspraakreactie wordt tegemoetgekomen. De desbetreffende locatie 

is voorzien van een aanduiding 'detailhandel'. De gemeente geeft aan dat mede 

gelet op het huidige gebruik van de dierenwinkel en om de levendigheid in het 

lint van Wildervank te waarborgen, wordt ingestemd met detailhandel op deze 

locatie. 

 

 

4 .  H .  J a n s s e n ,  R a a d h u i s k a d e  7 1  

 

O p m e r k i n g  

Inspreker heeft aangegeven ruimere gebruiksmogelijkheden te willen hebben. 

 

R e a c t i e  

Aan deze inspraakreactie is deels tegemoetgekomen, in die zin dat de woning 

en bijbehorende gronden aan de Raadhuiskade 71 mogen worden gebruikt voor 

bed and breakfast en caravanstalling. Met ontheffing kan een theehuis wordt 

gerealiseerd en kan de toegestane oppervlakte voor beroep en bedrijven aan 

huis worden vergroot tot 150 m². Na wijziging mogen onder voorwaarden 

meerdere woningen worden gerealiseerd in het bestaande hoofdgebouw, met 

dien verstande dat het aantal woningen moet voldoen aan het gemeentelijk en 

provinciaal volkshuisvestingsbeleid. Een expositieruimte met een publieksaan-

trekkende werking komt ook onder een wijzigingsbevoegdheid. 
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5 .  S t i c h t i n g  O n d e r w i j s  Z o r g t ,  K l o o s t e r b u r e n  

 

O p m e r k i n g  

Inspreker verzoekt de kerk aan de Raadhuisstraat 13 een ruimere bestemming 

te geven om naast maatschappelijke activiteiten het gebouw zakelijk te ge-

bruiken voor workshops, vergaderingen en seminars. Inspreker wil daarnaast de 

catering verzorgen bij deze activiteiten. 

 

R e a c t i e  

Gelet op de slechte bereikbaarheid van de gebouwen op het achterterrein en 

het conserverende horecabeleid ter plaatse wordt een ruimere bestemming 

dan wonen met hobbyruimte, bed and breakfast of atelier niet wenselijk ge-

acht. De gemeente heeft voorts twijfels aan de haalbaarheid van het gebruik 

voor seminars en dergelijke. In de zeer naaste omgeving zijn namelijk verge-

lijkbare instellingen aanwezig. 

 



 

 

B i j l a g e n  

1. Monumentenlijst 

 

2. Rekenblad Wet geluidhinder 

 

3. Toelichting aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht 

 

4. Inspraak en overlegreacties 

 

 





 

 

B i j l a g e  1  

M o n u m e n t e n l i j s t  





 

 

O v e r z i c h t  v a n  v a n  r i j k s w e g e  b e s c h e r m d e  m o n u m e n t e n  

 

Bareveldkade 5 (boerderij) 

J. Kammingastraat 103a (voormalige steenhouwerij/stucadoorsbedrijf en kap-

schuur) 

Nijverheidskade 19 (woonhuis) 

Nijverheidskade 20 (villa) 

Nijverheidskade 22 (voormalige directeurswoning met bergplaats) 

Nijverheidskade 76-77b (voormalige directeurswoning met ingebouwd kantoor) 

Nijverheidskade 91 (herenhuis) 

Nijverheidsstraat 10-11 (villa met garage) 

Nijverheidsstraat 21 (villa met garage) 

Nijverheidsstraat 73 (winkelwoning) 

Postkade 1/1a (voormalig woonhuis) 

Postkade 2 (villa) 

Raadhuiskade 71 (boerderij) 

Torenstraat 74-80 (kerk) 

Torenstraat 108 (kerk) 

 

 

O v e r z i c h t  v a n  g e m e e n t e l i j k e  m o n u m e n t e n  

 

Bareveldkade 1 

Bareveldkade 4 

Landbouwstraat 17 

Nijverheidskade 5 

Nijverheidskade 6 

Nijverheidskade 14 ('Verlaatshuis') 

Nijverheidskade 90 ('Huize Overwater') 

Nijverheidsstraat 12 

Nijverheidsstraat 13  

Nijverheidsstraat 18 

Nijverheidsstraat 19 

Nijverheidsstraat 20 

Nijverheidsstraat 22 

Nijverheidsstraat 23 ('De Open Deur') 

Nijverheidsstraat 24 

Nijverheidsstraat 25/26 

Postkade 19 

Postkade 32 

Postkade 66 

Posstraat 73 

Raadhuiskade 18 

Raadhuiskade 48 

Raadhuiskade 65 

Raadhuiskade 66 

Raadhuisstraat 16 (sociale dienst) 



 

 

Sportterreinstraat 2/4 

Sportterreinstraat 6 

Sportterreinstraat 21 

Torenstraat 11 

Torenstraat 15 

Torenstraat 21 

Torenstraat 27 

Torenstraat 41 ('Nooitgedacht') 

Torenstraat 49 

Torenstraat 65 



 

 

B i j l a g e  2  

R e k e n b l a d  W e t  g e l u i d h i n d e r  

 





 

 

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Veendam        datum/tijd:

bestemmingsplan: W oellust 2e uitwerking        bestandsnaam: VeWoSk1.xls

situatie: Skagerrak
jaar basisgegevens: model 2020 prognosejaar: 2020

waarneempunten
rijlijnnummer 1 1
intensiteit basisjaar 5387 5387 mvt
groeipercentage 0,0 0,0 %
etmaal int.(prognose) Qetm 5387 5387 mvt
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,7 3,3 0,8 6,7 3,3 0,8 %
 Qlv 342,9 168,9 40,9 342,9 168,9 40,9 mvt/u
gemiddelde Qmv 14,4 7,1 1,7 14,4 7,1 1,7 mvt/u
uur -          Qzv 3,6 1,8 0,4 3,6 1,8 0,4 mvt/u
intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u
 Qtot 360,9 177,8 43,1 360,9 177,8 43,1 mvt/u

 Vlv 40 40 km/u
snelheid       Vmv 35 35 km/u
 Vzv 35 35 km/u
 Vmr 40 40 km/u
waarneemhoogte Hw 4,5 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,5 0,0 -
wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -
afstand obstakel 0,0 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor   b 0,84 0,72 -

afstand (schuin) r 35,7 20,3 m
afstand (hor.)   d 35,5 20,0 m
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 70,4 67,3 61,2 70,4 67,3 61,2 dB
 Emv 63,6 60,6 54,4 63,6 60,6 54,4 dB
 Ezv 60,7 57,7 51,5 60,7 57,7 51,5 dB

 Emr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB
 Etotaal 71,6 68,5 62,4 71,6 68,5 62,4 dB
correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB
Creflectie 0,8 0,8 dB
Ctotaal 0,8 0,8 dB

demping Dafstand 15,5 13,1 dB
Dlucht 0,2 0,2 dB
Dbodem 3,4 2,5 dB
Dmeteo 0,8 0,5 dB
Dtotaal 20,0 16,3 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
dag/avond/nachtwaarde 52,4 49,3 43,2 56,1 53,0 46,9 dB
dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 52,4 54,3 53,2 56,1 58,0 56,9 dB

Lden 53,0 56,7 dB

aftrek artikel 110g W GH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 52 dB

7-02-08 14:59

48 dB contour Straatweg 2

 





 

 

B i j l a g e  3  

T o e l i c h t i n g  a a n w i j z i n g s b e s l u i t  b e s c h e r m d  s t a d s g e z i c h t  





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

B i j l a g e  4  

O v e r l e g -  e n  i n s p r a a k r e a c t i e s  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


