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1 1  I n l e i d i n g  

De aanleiding voor het opstellen van dit wijzigingsplan is het voornemen om 

een woning te realiseren op de begane grond van het pand Boven Oosterdiep 

107. Op de verdieping is reeds een woning aanwezig. Tot voor kort was op de 

benedenverdieping een snackbar gevestigd. 

 

Het plangebied betreft het gehele kadastrale perceel dat behoort bij het pand 

Boven Oosterdiep 107.  

 

Voor het plangebied is het bestemmingsplan Sorghvliet (vastgesteld op 28 sep-

tember 2009) vigerend. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de (en-

kel-)bestemming 'Woongebied' en de dubbelbestemming 'Waarde - beschermd 

stadgezicht'. Op deze bestemmingen zijn de artikelen 15 en 16 van de regels 

van toepassing. 

Naast de bovengenoemde bestemmingen is de gebiedsaanduiding 'geluidszone - 

industrie' en de functieaanduiding 'horeca' van toepassing.  

 

De voor 'woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. aan huis verbonden beroepen tot 30% van de oppervlakte van hoofd- en 

bijbouwvolume en met een maximum van 45 m²; 

c. verkeer en verblijf; 

d. openbare nutsvoorzieningen; 

e. groenvoorzieningen; 

en tevens voor: 

f. bestaande categorie horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'horeca'. 

 

De voor 'waarde - beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het 

behoud en zo mogelijk herstel van de ruimtelijke structuur en de cultuurhisto-

rische waarden. 

 

In het bestemmingsplan Sorghvliet is in artikel 15, lid 7 de volgende wijzigings-

bepaling opgenomen: 

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ter plaatse van de aanduidingen 

'bedrijf', 'horeca' en 'detailhandel' de bestemming te wijzigen in die zin dat de 

ter plaatse aangegeven aanduidingen 'horeca', 'detailhandel' en/of 'bedrijf' 

vervallen, met dien verstande dat: 

1. het bepaalde in artikel 15 ten aanzien van wonen van overeenkomstige 

toepassing is; 

 

LIGGING EN BEGRENZING 

PLANGEBIED 

VIGEREND BESTEMMINGS-

PLAN 
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2. een toename van het aantal woningen moet passen binnen het gemeen-

telijk en provinciaal volkshuisvestingsbeleid; 

3. in geval van geheel of gedeeltelijke nieuwbouw, mag worden afgeweken 

van het opgenomen bouwvlak en/of de goot- en bouwhoogte van het be-

staande gebouw, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden. Voorzover de wijziging betrekking heeft op 

gronden mede bestemd als Waarde - Beschermd stadsgezicht mag dit 

geen onevenredige afbreuk doen aan de in artikel 16, lid 2 omschreven 

stadskarakteristiek. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt het relevante beleid van het Rijk, de provin-

cie Groningen en de gemeente Veendam behandeld. In hoofdstuk 3 wordt inge-

gaan op de planbeschrijving. In dit hoofdstuk worden de bestaande en de 

toekomstige situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de 

voor het plan uitgevoerde onderzoeken. In hoofdstuk 5 wordt de juridische 

vormgeving toegelicht. De laatste twee hoofdstukken gaan in op respectieve-

lijk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.  

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d s i n v e n t a r i s a t i e  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

2 . 1 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  e n  R u i m t e  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 

kracht geworden. De SVIR heeft diverse nota's vervangen, zoals de Nota Ruimte 

en Nota Mobiliteit. Ook zijn met het SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken 

vervallen die zijn benoemd in de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland 

en Pieken in de Delta. In het SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimte-

lijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit be-

treft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In het SVIR is gekozen voor een 

meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 

2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

- verbeteren van de bereikbaarheid; 

- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in 

het SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de 

diverse onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decen-

trale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke orde-

ning gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter 

op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewo-

ners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke 

(ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. 

 

In de SVIR is de Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. De lad-

der is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor (1) de onderliggende vraag in 

de regio, (2) de beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en 

(3) een multimodale ontsluiting. De Ladder voor duurzame verstedelijking 

draagt bij aan een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, 

ondersteunt gemeenten en provincies in de vraaggerichte programmering van 

hun grondgebied en helpt bij het maken van een zorgvuldige afweging van 

belangen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 
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Aangezien het moederplan Sorghvliet is vastgesteld voor de inwerkingtreding 

van de Ladder voor duurzame verstedelijking, is deze niet van toepassing op 

voorliggend plan. Daarnaast kan worden gesteld dat de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State een functiewijziging zonder nieuw ruimtebeslag 

niet beschouwt als een 'stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in het Bro.  

 

T o e t s  a a n  h e t  r i j k s b e l e i d  

Het wijzigingsplan betreft niet een van de 13 nationale belangen. De SVIR is 

niet relevant voor onderhavig plan. 

2 . 2   

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

Provinciale Staten stellen ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke 

ordening voor het gehele grondgebied van de provincie één of meer structuur-

visies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ont-

wikkelingen van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de provincie 

te voeren ruimtelijk beleid.  

 

Basis voor het provinciale ruimtelijke beleid wordt gevormd door het Provinci-

aal Omgevingsplan (POP). Om de doelen uit het POP na te streven, heeft verta-

ling plaatsgevonden in de provinciale verordening.  

Provinciale Staten Groningen hebben 17 juni 2009 het Provinciaal Omgevings-

plan (POP) 2009 - 2013 en de Omgevingsverordening 2009 vastgesteld.  

 

In het navolgende volgt een beschrijving van het relevante beleid uit het POP 

2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009 (laatste wijziging in werking ge-

treden per 1 juni 2013). 

 

Het POP richt zich op onderwerpen die van provinciaal belang zijn. In het na-

volgende volgt een beschrijving van het beleid over wonen en voorzieningen. 

 

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

De provincie heeft een aantal doelstellingen op het vlak van wonen en voor-

zieningen. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor verbetering van de 

leefbaarheid in bestaande wijken, buurten en dorpen en de bijbehorende soci-

ale infrastructuur. Zij zorgen ervoor dat maatschappelijke instellingen en an-

dere betrokkenen hierbij samenwerken en ontwikkelen plannen om de 

leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen in stand te houden en te verbete-

ren. Met gemeenten en woningbouwcorporaties heeft de provincie convenan-

ten 'Wonen met Zorg' afgesloten, met name om de positie van kwetsbare 

groepen te verbeteren. De provincie levert een bijdrage aan de uitvoering van 

de actieprogramma's van deze convenanten en verstrekken subsidies voor mul-

tifunctionele centra. Wat verder op dit vlak van belang is, is dat de voorzienin-

gen goed bereikbaar zijn, met name via het openbaar vervoer.  

 

POP 2009-2013 
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De provincie wil met de gemeenten de afspraak maken hun visie en aanpak 

vast te leggen in een woon- en leefbaarheidsplan. Dit komt hierna aan de orde.  

 

De Omgevingsverordening geeft allereerst aan welke aspecten van provinciaal 

belang zijn. Dat zijn:  

- ruimtelijke kwaliteit, met name de landschappelijke, cultuurhistorische, 

archeologische en belevingswaarde (rust, ruimte, stilte, duisternis) van 

het landelijk gebied, inclusief de daarin gelegen kleinere dorpen, de 

randen en silhouetten van het bebouwde gebied; 

- functie landelijk gebied (landbouw, natuur, recreatie, gebruik diepe 

ondergrond); 

- volkshuisvesting (concentratie/bundeling en contingentering woning-

bouw); 

- bedrijvigheid (concentratie/bundeling bedrijfsterreinen, locatiebeleid 

bedrijfsterreinen, detailhandelsstructuur, locaties voor grootschalige 

voorzieningen); 

- verkeer en vervoer (provinciale wegen en kanalen, bereikbaarheid); 

- duurzame ontwikkeling en energie; 

- veiligheid (waterkering, noodwaterberging, transport gevaarlijke stof-

fen). 

 

In het onderhavige plan zijn de aspecten ruimtelijke kwaliteit en volkshuisves-

ting aan de orde.  

 

In hoofdstuk 4 van de verordening is specifiek aangegeven wat een bestem-

mingsplan moet bevatten. De toelichting op een bestemmingsplan omvat een 

paragraaf over de ruimtelijke kwaliteit die inzicht biedt in:  

a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied; 

b. de bestaande functionele en ruimtelijke karakteristiek; 

c. de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden; 

d. een ruimtelijk functionele visie op de toekomst van het plangebied; 

e. de inpassing van de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwik-

kelingen in de wijdere omgeving; 

f. de maatregelen die nodig zijn om de mogelijke schade aan kwaliteiten 

en waarden ten gevolge van realisering van het plan te voorkomen en te 

beperken of deze kwaliteiten en waarden elders te compenseren. 

 

De hiervoor genoemde aspecten komen in het onderhavige plan aan bod. 

 

Artikel 4.7 van de Omgevingsverordening 2009 is van belang voor de bouwmo-

gelijkheden in het onderhavige plan. In de partiële herziening van de verorde-

ning is artikel 4.7 gewijzigd. Een bestemmingsplan kan voorzien in de bouw 

van nieuwe woningen voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar aard, 

locatie en aantal in overeenstemming zijn met een woonvisie. Over deze 

woonvisie dient op voorhand overeenstemming met de regio en de provincie te 

worden bereikt. Deze visie vormt vervolgens het kader voor de ontwikkeling 

van de woningvoorraad binnen de gemeente.  

OMGEVINGSVERORDENING 

WONINGBOUW 
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Ter voldoening aan artikel 4.7 dient een overzicht van het aantal nieuw te 

bouwen woningen in het plangebied opgenomen te worden. Deze nieuwe wo-

ningen moeten passen binnen de nieuwbouwruimte van de gemeente. Hiervoor 

is de brief van 19 december 2011 van het college van burgemeester en wet-

houders van Veendam over woningbouwcapaciteiten bruikbaar aldus de provin-

cie.  

In de paragraaf omtrent het gemeentelijk beleid wordt dit nader uiteengezet. 

 

T o e t s  a a n  h e t  p r o v i n c i a a l  b e l e i d  

Het wijzigingsplan heeft betrekking op bestaande bebouwing en is in zoverre in 

overeenstemming met het provinciale streven naar zuinig en duurzaam ruimte-

gebruik. 

2 . 3   

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

De realisering van een woning, die middels het voorliggende wijzigingsplan 

mogelijk wordt gemaakt, is niet in strijd het gemeentelijk beleid zoals ver-

woord in de Toekomstvisie Veendam 2020: Turfstad èn Durfstad, de Structuur-

visie Gemeente Veendam en het Masterplan Veendam Centrum. 

 

In september 2007 is het Woonbeleidsplan 2007 tot en met 2014 'Groeien met 

beleid' verschenen. Ter voorbereiding op de herijking van het bestaande 

Woonbeleidsplan 2001-2010 heeft de gemeente in 2006 een onderzoek naar 

wonen en leefbaarheid onder de bevolking laten uitvoeren. Dit heeft veel in-

zicht gegeven in de woningbehoefte voor de komende jaren. Verder zijn er 

expertmeetings gehouden waarbij de bij wonen en leefbaarheid in Veendam 

betrokken organisaties zijn geraadpleegd. Dit heeft geleid tot het woonbe-

leidsplan.  

 

De gemeente heeft middels een brief d.d. 19 december 2011 het college van 

Gedeputeerde Staten over de woningbouwcapaciteiten in (bestemmings-) 

plannen geïnformeerd.  

 

In de bijlage van de vorengenoemde brief wordt gewerkt met twee categorieën 

plannen; namelijk: 

a. plannen met (rest)plancapaciteit voor woningbouw in ruimtelijke plan-

nen waarvan realisatie tot en met 2014 als haalbaar wordt ingeschat 

(totaal 191 van de totale restcapaciteit exclusief uitwerkingsplannen per 

01-01-2010 van 291 woningen; inclusief uitwerkingsplannen bedraagt de 

totale restcapaciteit 534 woningen); 

b. plannen nog niet in ruimtelijke plannen opgenomen (maximale capaci-

teit: totaal 170-200 woningen).  

Ingeschat wordt dat een aantal plannen of delen van plannen op basis van de 

vigerende plancapaciteit niet voor 2015 wordt gerealiseerd en daarmee de met 

WOONBELEIDSPLAN 2007-

2014 EN NIEUWBOUWAF-

SPRAKEN MET PROVINCIE 
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de provincie overeengekomen woningbouwdoelstelling van 443 woningen tus-

sen 2010 tot en met 2014 (betreft nieuwbouwruimte, niet de toegestane capa-

citeit in ruimtelijke plannen) niet wordt gehaald. Derhalve is een 

prioriteitsstelling van plannen die nog niet zijn opgenomen in ruimtelijke plan-

nen benoemd. Aan meerdere locaties in het centrum wordt prioriteit toege-

kend voor de periode tot en met 2014. In totaal betreft het hier 170 woningen. 

Een aantal van deze plannen is in ontwikkeling of zit in de pijplijn (Bocht Oos-

terdiep, Kerkstraat West), dan wel zijn opgenomen in het bestemmingsplan 

Veendam - Centrum. 

 

In de geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie en het aangepaste horecabe-

leid wordt ingezet op het weren van detailhandels- en horecavestigingen bui-

ten de daarvoor ingestelde kerngebieden. Ook wordt ruimte geboden om 

bestaande vestigingen "in de periferie" om te zetten, onder andere in een 

woonbestemming. Dit speelt vooral binnen het plangebied Centrum, maar ook 

in de bebouwingslinten buiten het plangebied komen nog dislocaties voor. Om 

transformatie in deze gevallen makkelijker te maken is een beperkt aantal 

contingenten (10 stuks) hiervoor gereserveerd. De onderhavige functiewijziging 

vormt een van deze transformaties. 

 

Als vervolg op het Regionaal Prestatiekader 2013-2018 Woningmarkt Oost-

Groningen heeft de gemeente Veendam een ontwerp woonvisie opgesteld. 

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te 

behouden. Daarvoor zijn de juiste woningen op de juiste plekken noodzakelijk 

en is er aandacht voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de 

woningen in relatie tot de bevolkingsontwikkeling. In de visie worden de be-

leidsuitgangspunten benoemd. Als onderbouwing van de woningvisie is de Wo-

ningmarktanalyse Veendam opgesteld. 

 

Voorliggend plan is in overeenstemming met de woonvisie. 

WOONVISIE (ONTWERP) 
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3 3  P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

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

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, heeft het voorliggende wijzigingsplan be-

trekking op het gehele kadastrale perceel dat behoort bij het pand Boven Oos-

terdiep 107. De aanleiding voor het opstellen van dit wijzigingsplan is het 

voornemen om een woning te realiseren op de begane grond van het pand 

Boven Oosterdiep 107. Op de verdieping is reeds een woning aanwezig. Tot 

voor kort was op de benedenverdieping een snackbar gevestigd. 

 

 
G e v e l a a n z i c h t  v a n  d e  p a n d e n  B o v e n  O o s t e r d i e p  1 0 3 / 1 0 5 ,  1 0 7  e n  

1 0 9  ( B r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

 

Het plangebied maakt deel uit van het beschermd stadgezicht Oosterdiep; Het 

beschermd stadsgezicht Oosterdiep is vastgelegd in de bestemmingsplannen 

Veendam Centrum en Wildervank en Sorghvliet.  
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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 

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. In het bijzonder het Oosterdiep wordt gekruist door een aantal beweegba-

re 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. 

 

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

periode van 1850 tot 1940 verstedelijkte Veenkolonie. Door de sterke industri-

alisatie transformeerde vooral het noordelijk deel van deze in de zeventiende 

eeuw ontstane dubbele Veenkolonie Veendam, van een agrarische nederzetting 

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. 

TE BESCHERMEN WAARDEN 

WAARDERING 
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3 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Het voorliggende plan voorziet in het realiseren van een woning op de begane 

grond van het pand Boven Oosterdiep 107. 

 

De woning is mogelijk op grond van de in het bestemmingsplan Sorghvliet in 

artikel 15, lid 7 opgenomen wijzigingsbepaling: 

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ter plaatse van de aanduidingen 

'bedrijf', 'horeca' en 'detailhandel' de bestemming te wijzigen in die zin dat de 

ter plaatse aangegeven aanduidingen 'horeca', 'detailhandel' en/of 'bedrijf' 

vervallen, met dien verstande dat: 

1. het bepaalde in artikel 15 ten aanzien van wonen van overeenkomstige 

toepassing is; 

2. een toename van het aantal woningen moet passen binnen het gemeente-

lijk en provinciaal volkshuisvestingsbeleid; 

3. in geval van geheel of gedeeltelijke nieuwbouw, mag worden afgeweken 

van het opgenomen bouwvlak en/of de goot- en bouwhoogte van het be-

staande gebouw, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden. Voorzover de wijziging betrekking heeft op gron-

den mede bestemd als Waarde - Beschermd stadsgezicht mag dit geen on-

evenredige afbreuk doen aan de in artikel 16, lid 2 omschreven 

stadskarakteristiek. 

 

Het perceel Boven Oosterdiep 107 is in het bestemmingsplan Sorghvliet voor-

zien van de aanduiding 'horeca'; in het voorliggende wijzigingsplan komt deze 

aanduiding te vervallen. 

Het aantal woningen in het pand wordt vergroot van 1 naar 2. In hoofdstuk 2 is 

aangegeven dat deze toename van het aantal woningen past binnen gemeente-

lijk en provinciaal volkshuisvestingsbeleid. 

 

Er is geen sprake van (gedeeltelijke) nieuwbouw. De in dit wijzigingsplan op-

genomen bouwregels zijn identiek aan de regels zoals die zijn opgenomen in 

het moederplan Sorghvliet. 

 

De extra woning in het pand wordt gerealiseerd middels een interne verbou-

wing. Er vindt dus geen aantasting plaats van het bebouwingsbeeld en de ka-

rakteristiek van het beschermd stadsgezicht Oosterdiep. Overigens kunnen op 

grond van de regels behorende bij de bestemming 'Waarde - Beschermd stads-

gezicht' ook nadere eisen gesteld worden ten aanzien van o.a. de indeling van 

de vanaf het openbaar gebied zichtbare gevels of gevelonderdelen, de wijze 

van afdekking van gebouwen en het materiaal- en kleurgebruik. 
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4 4  R a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een extra wo-

ning. De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluids-

gevoelig gebouw. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing aan de Wet 

geluidhinder nodig is.  

4 . 1 . 1   

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

Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een woning. De 

Wet geluidhinder beschouwt dergelijke gebouwen als geluidgevoelige gebou-

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

plaats te vinden.  

 

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

de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones 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 per uur geldt. De zone in binnenstedelijk gebied bedraagt 200 m uit 

de as van de weg. 

Van belang voor het plangebied is het Boven Oosterdiep. Deze weg kent een 

50 km/uur regime en derhalve ook een zone. De te realiseren woning ligt bin-

nen de zone van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te 

vinden.  

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en 

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige 

objecten binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 

48 dB. Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijk 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 burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, een hogere waarde 

vaststellen tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder).  

 

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de ge-

meente Veendam. Daarbij is op basis van het verkeersmodel een inschatting 

van de hoeveelheid verkeer op het Boven Oosterdiep in het jaar 2024 gemaakt. 

WET GELUIDHINDER 

ZONES 

NORMEN 

UITGANGSPUNTEN VER-

KEER 
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In de berekeningen is er verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton als 

verharding. In onderstaande tabel zijn de gebruikte gegevens weergegeven. 

 

Weg Wegdek- Etm. int periode % verdeling % per uur 

  2024 lv mv zv 

Boven Ooster-

diep 

DAB 8.198 dag 7 90 7 3 

avond 2 90 7 3 

nacht 1 90 7 3 

 

Met behulp van Standaard Rekenmethode II (reken en meetvoorschrift geluid: 

RMG 2012) is voor de betreffende bouwlagen de geluidsbelasting berekend.  

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de 

geluidsbelasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de 

geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige 

gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van 

lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 

b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 

en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 

113 van de Wet geluidhinder. 

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele 

gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken. 

 

In de berekeningen is op grond hiervan 5 dB van de rekenresultaten afgetrok-

ken. De resultaten van de berekeningen zijn in de hiernavolgende afbeelding 

en tabel opgenomen. In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgeno-

men. 

 

 

BEREKENINGEN 
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waarneempunt geluidsbelasting in dB 1) 

Boven Oosterdiep waarneemhoogte 

1.5m 

1 62 
1) inclusief aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g Wet geluidhinder 

 

De te realiseren woning voldoet vanwege het Boven Oosterdiep niet aan de 

wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding van de voor-

keursgrenswaarde vanwege deze weg bedraagt afgerond 14 dB. Hiervoor is een 

hogere waarde bij het College van Burgemeester en Wethouders van de ge-

meente Veendam aangevraagd. Daarbij zijn wel geluidsisolerende maatregelen 

aan de gevels van de betreffende appartementen nodig, teneinde te voldoen 

aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voor een woonfunctie. Dit dient bij 

de beoordeling van het bouwplan te worden getoetst. 

 

De hogere waarden zijn door het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Veendam vastgesteld. De hogere waarde is verkregen bij brief, 

nummer 201603819a, d.d. 1 maart 2016.  

4 . 1 . 2   

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. Bui-

ten deze zone mag de geluidbelasting van alle bedrijven op het industrieter-

rein tezamen niet meer bedragen dan 50 dB(A).  

 

De geluidszone is recent (gewijzigd) vastgelegd in het facetbestemmingsplan 

Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde. Aan dit facetbestemmingsplan 

ligt het rapport Akoestisch onderzoek wijziging geluidszone rond de industrie-

terreinen te Veendam (Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. 11 oktober 2006) 

ten grondslag.  

 

Het pand Boven Oosterdiep ligt binnen de 50 dB(A)-geluidszone. Op grond van 

artikel 59 van de Wet geluidhinder kan het college van burgemeester en wet-

houders een hogere waarde vaststellen van maximaal 55 dB(A). 

De hogere waarden zijn door het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Veendam vastgesteld. De hogere waarde is verkregen bij brief, 

nummer 201603819a, d.d. 1 maart 2016. 

4 . 1 . 3   

C u m u l a t i e  

De geluidsbelastingen ten gevolge van beide bronnen (wegverkeer en industrie) 

voldoen niet aan de in de wet gestelde voorkeursgrenswaarden, maar wel aan 

de maximale voorkeursgrenswaarden. Omdat er overschrijdingen zijn van de 

CONCLUSIE 
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voorkeursgrenswaarden, dient een beschouwing te worden uitgevoerd van de 

cumulatieve geluidsbelastingen. De manier waarop cumulatie van industriela-

waai en wegverkeerslawaai dient te worden berekend, is weergegeven in het 

Reken- en meetvoorschrift 2012. Bij het berekenen van de cumulatie wordt de 

geluidsbelasting vanwege de industrie uitgedrukt in de geluidsbelasting die 

dezelfde hinderbeleving veroorzaakt als wegverkeerslawaai. Het verschil in 

hinderbeleving tussen wegverkeerslawaai en industrielawaai is vastgesteld op 

1 dB. Een geluidsbelasting Lden van 50 dB industrielawaai wordt als wegver-

keerslawaai als 51 dB ervaren. Industrielawaai is dus (in het algemeen) 1 dB 

hinderlijker. Op deze manier zijn de geluidsbelastingen eerst 'gelijkgesteld', 

waarna de cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend. Voor de cumulatie-

berekening wordt de geluidsbelasting van industrielawaai (54,1 dB(A)) en de 

geluidsbelasting van wegverkeerslawaai, exclusief 5 dB aftrek conform artikel 

110g (67 dB) gehanteerd. In onderstaande tabel is de cumulatieve geluidsbe-

lasting weergegeven op de gevel van de woning. 

 

ontvangerpunt L*il L*vl Lcum (dB) 

HWBOD1070_A 54,1 67 67,3 

 

In de literatuur zijn gegevens voorhanden omtrent de indicatie van de geluids-

kwaliteit bij de cumulatieve geluidsbelastingen (onder andere RIVM: Rapport 

680300005/2008, Milieuaandachtsgebieden in Nederland). Uit de berekening 

van de cumulatieve waarden blijkt dat op de voorgevel van de woning op twee 

plekken sprake is van een "zeer slecht" geluidsniveau. De oorzaak hiervan is 

zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai: relatief gezien hoge geluidsbe-

lastingen ten gevolge van het industrieterrein en dicht aan de Boven Ooster-

diep gelegen, dus ook relatief gezien hoge geluidsbelastingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai. 

 

De gemeente acht het geluidsniveau aanvaardbaar. Het treffen van geluidsre-

ducerende maatregelen (zoals het verlagen van verkeersintensiteiten of de 

maximale snelheid) is ter plaatse niet mogelijk. Gezien de vele horecagele-

genheden op deze locatie die tot overlast hebben geleid, is de omzetting naar 

een woonbestemming gewenst met het doel om vanuit de openbare orde de 

overlast ter plaatse terug te dringen. 

4 . 2   

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

Om te bepalen of in en nabij het plangebied risicovolle objecten (inrichtingen 

met gevaarlijke stoffen, transportroutes waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd en/of leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd) aan-

wezig zijn, is de risicokaart geraadpleegd. De navolgende figuur betreft een 

uitsnede van deze kaart waarop mede het plangebied is weergegeven. 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat nabij het plangebied geen sprake is van 

inrichtingen met gevaarlijke stoffen, transportroutes waarover gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd en/of leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. 

4 . 3   

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

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

Bedrijven en milieuzonering. Deze publicatie biedt een handreiking ten behoe-

ve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau 

en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillende typen bedrij-

ven. 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 bedrij-

ven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het 

karakter van een norm of een richtlijn. 

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; 

- afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht 

of bij de ontvanger, kunnen een kortere afstand eventueel mogelijk ma-

ken. 
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Blijkens het vigerende bestemmingsplan Sorghvliet bevindt zich in de directe 

nabijheid van het plangebied een aantal horecavestigingen. Voor de meeste 

typen horeca geldt op grond van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzone-

ring een indicatieve afstand van 10 meter. Het Boven Oosterdiep is vanouds 

een gebied met een menging van functies. In genoemde VNG-publicatie is ook 

een Staat van Bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging opgeno-

men. De meeste typen horeca zijn daarin aangeduid als categorie A (Activitei-

ten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze 

aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbe-

sluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend). 

 

Gelet op het bovenstaande vormt de realisering van de woning geen belemme-

ring voor het functioneren van nabij gelegen bedrijven.  

4 . 4   

B o d e m  

Het voorliggende wijzigingsplan maakt het mogelijk dat een bestaand pand 

geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Omdat het een interne verbouwing 

betreft, waarmee geen graafwerkzaamheden gepaard gaan, hoeft er geen 

bodemonderzoek uitgevoerd te worden. 

4 . 5   

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'. 

Het voorliggend plan maakt een functiewijzing mogelijk van een bestaand 

pand in bestaande stedelijk gebied. Het plan heeft geen gevolgen voor de 

waterhuishouding. 

4 . 5 . 1   

W a t e r t o e t s  

Het voorliggende plan is voorgelegd aan het Waterschap Hunze en Aa's. Het 

waterschap heeft op 28 april 2014 laten weten dat het plan geen belangen van 

het waterschap raakt, geen nieuwe invloeden op het watersysteem heeft en 

daarmee geen aanleiding tot aanvullende wateradviezen geeft. De correspon-

dentie met het waterschap is opgenomen in de bijlagen bij deze toelichting. 

ADVIES EN OVERLEG 

WATERSCHAP 
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4 . 6   

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

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in 

de Wet milieubeheer.  

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit 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.  

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' 

wordt beschouwd. 

De realisering van 1 woning leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwali-

teit.  

4 . 7   

E c o l o g i e  

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet dient 

met het oog op de gebiedsbescherming en de soortenbescherming ecologisch 

onderzoek uitgevoerd te worden bij nieuwe planologische ontwikkelingen. Het 

voorliggend plan maakt een functiewijzing mogelijk van een bestaand pand in 

bestaande stedelijk gebied. De bouwwerkzaamheden beperken zich tot een 

interne verbouwing. Om die reden kan ecologisch onderzoek achterweg blij-

ven. 

4 . 8   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

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

archeologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) te worden mee-

gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de Wamz is 

namelijk: 'bescherming van aanwezige en te verwachten archeologische waar-

den door het reguleren van bodemverstorende activiteiten'. Bij het opstellen 

en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de 

bekende archeologische waarden als de te verwachten archeologische waar-

den.  

 

De gemeente Veendam heeft naar aanleiding van de Wet op de archeologische 

monumentenzorg een archeologische beleidsnota en een archeologisch be-

leidskaart vastgesteld (januari 2009). De beleidsnota en -kaart dienen als uit-

gangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

NOTA ARCHEOLOGIEBELEID 
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In 2012/2013 heeft de gemeente Veendam door Libau een herziening van de 

bestaande beleidsnota en beleidskaart laten uitvoeren. Hierin zijn conform de 

nieuwste wetgeving ook de cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke 

waarden meegenomen. De herziening van de Nota Archeologiebeleid en Be-

leidskaart Archeologie die in december 2013 is afgerond, heeft geresulteerd in 

de 'Beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie' en de 'Beleidskaart Archeologie 

en Cultuurhistorie' van de gemeente Veendam. De laatstgenoemde beleidsnota 

en beleidskaart zijn nog niet vastgesteld. 

 

Binnen het plangebied liggen de volgende gebieden
1
: 

1. historische kernen [en bebouwing en vallaten] (WR-a2); 

2. gebieden met een lage verwachting. 

 

Het voorliggende wijzigingsplan maakt het mogelijk dat een bestaand pand 

geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Omdat het een interne verbouwing 

betreft, waarmee geen graafwerkzaamheden gepaard gaan, hoeft er geen 

archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Zoals op de onderstaande fi-

guur is aangegeven heeft het gebied overigens een lage archeologische ver-

wachtingswaarde. 

                                                   
1 De gebieden die tussen rechte haken staan, zijn nog niet als beleid vastgesteld. Dit betreft 

vooral de onderdelen cultuurhistorie en niet zozeer de archeologie. 
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5 5  J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

5 . 1   

A l g e m e e n  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de wijze waarop 

de voor het plangebied gewenste ontwikkeling juridisch is vastgelegd. 

De gewenste ontwikkeling kan na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid 

(artikel 15, lid 7) zoals die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 

Sorghvliet (vastgesteld op 28 september 2009) worden gerealiseerd. Op basis 

van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders het plan, onder voorbe-

houd van een aantal voorwaarden, wijzigen in die zin dat de ter plaatse aan-

gegeven aanduiding 'horeca' te vervallen. Deze wijzigingsbevoegdheid  biedt 

ook de mogelijkheid om het aantal woningen te vergroten. 

 

Het voorliggende plan is opgesteld op basis van deze wijzigingsbepaling. Voor 

de leesbaarheid is niet gekozen voor het van toepassing verklaren van de re-

gels van het bestemmingsplan Sorghvliet, maar zijn volledige bestemmingsre-

gels opgenomen voor de bestemmingen: 

- Woongebied 

- Waarde - Beschermd stadsgezicht 

- Waarde - Archeologie 2 

De laatst genoemde bestemming is toegevoegd in verband met de herziening 

van de Nota Archeologiebeleid en Beleidskaart Archeologie die in december 

2013 is afgerond (zie paragraaf 4.8). 

Ook zijn regels opgenomen voor de gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie'.  

 

De inhoud van de (bestemmings-)regels is afgestemd op het bestemmingsplan 

Sorghvliet en het bestemmingsplan Veendam Centrum (voor wat betreft de 

bestemming Waarde - Archeologie 2). In verband met de inwerkingtreding van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de terminologie van de 

regels hierop aangepast.  

5 . 2   

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-
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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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6 6  E c o n o m i s c h e  

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

Aan de uitvoering van de maatregelen voortkomend uit dit wijzigingsplan zijn 

kosten verbonden. Kosten dienen opgebracht te worden door de initiatiefne-

mer. In een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer is het kosten-

verhaal geregeld. 

 

Een exploitatieplan is voor het voorliggende bestemmingsplan niet aan de or-

de.  
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7 7  M a a t s c h a p p e l i j k e  

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

Het ontwerpwijzigingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. 

 




