
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Pr. Irenestraat/Ulohof 

Gemeente Assen   



Pr. Irenestraat/Ulohof te Assen 
 
Het bouwen van 8 woningen (wijziging, gezien het aantal te bouwen woningen, ten opzichte 
van verleende vergunning voor de bouw van 7 woningen) voor Woonconcept Vastgoed. 
 

 
Vergunde situatie 
 

 
Nieuwe situatie  
 
Strijdigheid bestemmingsplan 
Onderhavig perceel valt binnen de grenzen van het recent vastgestelde bestemmingsplan 
“Ulohof”. Aan het perceel is de bestemming “Wonen” toegekend. De beoogde aanvraag is in 
strijd met artikel 5 lid 5.1 sub a van het vigerende bestemmingsplan aangezien dat bepaalt dat 
de desbetreffende gronden bestemd zijn voor woonhuizen in de vorm van vrijstaande, 
halfvrijstaande en middels aan-of bijgebouwen geschakelde woningen. Onderhavig verzoek 
betreft 2 bloken van 4 rijwoningen. Daarnaast mag op basis van artikel 5 lid 5.2 sub b van het 
vigerende bestemmingsplan maximaal 7 woningen gebouwd worden. De beoogde aanvraag 
betreft de bouw van 8 woningen.  



Afweging  
De aanvraag betreft een aanpassing van de verkaveling van de beoogde nieuwbouw op het 
terrein waar voorheen garage Wander gevestigd was. In een eerder stadium is 
overeenstemming bereikt over de invulling van onderhavig gebied.  
 
Het gebied is nabij het centrum de binnenstad van Assen gelegen en kent aan de ene zijde een 
grote dichtheid van de bebouwing van de Gymnasiumstraat en aan de andere zijde de meer 
ontspannener dichtheid van de Emmastraat met zijn grote woningen. In een eerder stadium is 
al aangegeven dat deze locatie zich goed zou lenen voor een wat stedelijkere verkaveling met 
rijen woningen. Het nu aangevraagde plan gaat ook uit van deze rijenwoningen met een 
uitstraling die goed past bij de gekozen architectuur en bouwmassa's van de 2/1 kapwoningen. 
De beoogde variant zoekt op fraaie manier aansluiting hierop. Gezien de ruimtelijke ligging 
aan de Prinses Irenestraat en de oplossingen voor het parkeren is de opzet stedenbouwkundig 
en ruimtelijk aanvaardbaar. De beoogde bouw doet geen afbreuk aan de eerder verleende 
stedenbouwkundige opzet.  
 

 
Impressie 
 
Procedure 
Gelet op het vorenstaande zijn wij bereid medewerking te verlenen aan uw aanvraag. 
Medewerking is mogelijk middels een omgevingsvergunning in afwijking van het 
vastgestelde bestemmingsplan Ulohof overeenkomstig de procedure zoals genoemd in artikel 
2.1, lid 1, onder c, juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo).  
 
Vigerend beleid 
De aanvraag omgevingsvergunning moet in overeenstemming zijn met het beleid van het rijk, 
de provincie en de gemeente zelf. In het recent vastgestelde bestemmingsplan “Ulohof” is hier 
uitvoering aandacht aan geschonken. Hiervoor wordt dan ook verwezen naar het bijgevoegde 
bestemmingsplan Ulohof.  
 
 



Onderzoek 
Het is van belang om bij nieuwe ontwikkelingen de huidige situatie goed te beschouwen en 
nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in te passen in de omgeving. Door het in kaart 
brengen van de huidige situatie kunnen de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden 
verantwoord. Onderdeel van deze verantwoording is eveneens een toetsing aan milieu- en 
omgevingsaspecten. 
 
Er ligt al een planologische bouwmogelijkheid op het perceel. Bij het bestemmingsplan is 
uitvoerig onderzoek gedaan en heeft een toetsing plaatsgevonden in het kader van milieu- en 
de omgevingsaspecten. Onderhavig verzoek betreft enkel het bouwen van 8 woningen in 
plaats van de in het bestemmingsplan toegestane bouw van 7 woningen. Voor de onderzoeken 
wordt verwezen naar het recent vastgestelde bestemmingsplan Ulohof.  
 
 
Economische uitvoerbaarheid 
De voorgestane ontwikkeling betreft een particulier initiatief en de gronden zijn in eigendom 
van de initiatiefnemer. De kosten van het plan zijn geheel voor rekening van de 
initiatiefnemers. Een verzoek van deze omvang zijn middels leges kosten financieel dekkend. 
De kosten van het project zijn hiermee voldoende gedekt. Daarmee is de financiële 
haalbaarheid voldoende aangetoond. 
 
Zienswijzen 
De aanvraag heeft ingevolge artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wabo, alsmede het 
bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met ingang van 13 mei 
2015 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen, teneinde een ieder de 
gelegenheid te bieden zienswijze omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college 
van burgemeester en wethouders van Assen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen 
gebruik gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlagen: 
- Bestemmingsplan Ulohof 
- Definitieve beschikking  
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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Algemeen

Het onderhavige plangebied betreft een ontwikkellocatie in het centrum van 

Assen aan de Vaart. Het plangebied bestaat uit het voormalige Wanderterrein 

(garagebedrijf), de voormalige Van Lieflandschool (aan de Prinses 

Irenestraat 5) en een ontwikkellocatie aan de Gymnasiumstraat. 

De locatie is ontstaan door de verplaatsing van het garagebedrijf naar een 

bedrijventerrein en de sloop van de aanwezige bebouwing van dit bedrijf, de 

school en de percelen aan de Gymnasiumstraat, waarmee een lege plek is 

achtergebleven in het centrum van Assen. 

Recent is er een artikel 19 WRO-procedure gevolgd om de bouw van een 

appartementencomplex direct aan de Vaart Zuidzijde, ten noorden van het 

plangebied, mogelijk te maken. De bouw hiervan is inmiddels gestart, waarmee 

de open plek in het bebouwingslint langs de Vaart wordt opgevuld.

Ten aanzien van het achterliggende gebied, het plangebied, is een plan 

ontwikkeld dat voorziet in een invulling van deze centrumlocatie.

1.2  Een actueel plan

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in een passende 

juridische/planologische regeling voor het planvoornemen:

de bouw van 22 grondgebonden woningen van het type vrijstaand en twee 

onder een kap;

de bouw van een appartementencomplex ofwel met een maatschappelijke 

functie (begeleid wonen met zorg) ofwel met een woonfunctie (sociale 

huurwoningen);

de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening is gehouden met de 

aanwezige monumentale bomen.

1.3  Ligging

Het plangebied ligt in het centrum van Assen, in de schil rond de binnenstad. 

Het gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing langs de wegen Vaart 

Zuidzijde, de Prinses Irenestraat, de Gymnasiumstraat/Ulohof en de 

Emmastraat. De navolgende kaart geeft de ligging van het plangebied weer.
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1.4  Vigerende bestemmingsplannen

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'Beschermd 

stadsgezicht Assen C.A.' (vastgesteld d.d. 16-3-1987 en goedgekeurd d.d. 

10-10-1989). 

In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemmingen 

Garagebedrijven en Maatschappelijk met bijbehorende erven. Tevens ligt op 

een deel van het gebied de bestemming Gemengde doeleinden.

Op het gebied (een gedeelte ervan) ligt een wijzigingsbevoegdheid op grond 

waarvan de bestemming Garagebedrijven mag worden gewijzigd naar 

Woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen. Voor de woningbouw is een 

aantal voorwaarden opgenomen, zoals een maximum van drie bouwlagen. In 

het vigerende plan was dus al rekening gehouden met de toekomstige 

woningbouw ter plaatse.

Ten slotte vallen het noordelijke en het oostelijke deel van het plangebied 

binnen het gebied dat op grond van de Monumentenwet 1988 is aangewezen 

als beschermd stadsgezicht. 

Op grond van de juridische regeling van het vigerende bestemmingsplan is de 

uitvoering van het planvoornemen niet mogelijk. Om deze reden is het 

voorliggende bestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in een passende 

regeling voor het planvoornemen.
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1.5  Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen

Onderhavig bestemmingsplan is opgezet overeenkomstig de landelijke 

geldende standaard. Deze landelijke standaard wordt gevormd door de 

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008) met de 

daarbij behorende bijlagen en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP) 

en de Standaard voor de Toegankelijke Ruimtelijke Instrumenten (STRI).

Om de uniformiteit te waarborgen, heeft de gemeente er voor gekozen deze 

landelijke standaardrichtlijnen uit te werken in een gemeentelijk Handboek 

bestemmingsplannen. Dit handboek vormt de leidraad voor het opstellen van 

bestemmingsplannen voor de gemeente Assen. De gemeente Assen stelt het 

bestemmingsplan vanaf de fase van voorontwerp digitaal beschikbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

1.6  Opzet van de toelichting

In het volgende hoofdstuk is het ten aanzien van het planvoornemen relevante 

ruimtelijk beleid op rijksniveau, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt naast een beschrijving van de huidige situatie 

ook ingegaan op de resultaten van de verrichte (milieu)onderzoeken. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het planvoornemen beschreven. Hoofdstuk 5 

geeft een beschrijving van de juridische opzet. Vervolgens komt in hoofdstuk 6 

de financiële uitvoerbaarheid aan bod en in het laatste hoofdstuk worden de 

resultaten van inspraak en het overleg verwerkt.

1.7  De bij het plan behorende stukken

De volgende stukken zullen als bijlage bij dit bestemmingsplan worden 

gevoegd:

aanvraag watertoets en advies Waterschap Hunze en Aa's (PM).
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Hoofdstuk 2  Beleid

2.1  Algemeen

Aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ligt beleid ten grondslag. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op relevante beleidsuitgangspunten op rijksniveau, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. 

Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkeling is een beschrijving van het 

Europees beleid achterwege gelaten.

2.2  Rijksbeleid

Het rijksbeleid staat beschreven in de Nota Ruimte. De nota bevat, in 

overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, het beleid voor 

de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare 

samenleving en een aantrekkelijk land.

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor de 

verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in 

Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij 

op vier algemene doelen: versterking van de internationale concurrentiepositie 

van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, 

borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en 

borging van de veiligheid.

2.3  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie

Op 2 juni 2010 is de Omgevingsvisie door Provinciale Staten van de provincie 

Drenthe vastgesteld. Daarnaast is op 14 april 2011 de Verordening Ruimtelijk 

Omgevingsbeleid in werking getreden. Deze verordening bevat voorschriften 

waaraan ruimtelijke plannen dienen te voldoen. Daarmee is rekening gehouden 

bij het opstellen van dit plan. Er zijn geen bijzondere regels waar specifiek 

rekening mee moet worden gehouden.

De missie uit de Omgevingsvisie luidt: 'Het koesteren van de Drentse 

kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze 

kernkwaliteiten'. De kernkwaliteiten zijn:

rust, ruimte, natuur en landschap;

oorspronkelijkheid;

naoberschap;

menselijke maat;

veiligheid;

kleinschaligheid (Drentse schaal).

Voor het bereiken van de missie is onder meer ruimtelijke kwaliteit van belang. 

De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig 

gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de 

kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de 

leefomgeving.
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De provincie Drenthe stuurt aan op het realiseren van aantrekkelijke, 

gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Gemeenten 

dienen hierbij rekening te houden met de behoefte die speelt en werken dit uit 

in plannen. De gemeente Assen heeft dit gedaan in haar Woonplan.

Ook duurzaamheid speelt een voorname rol binnen het beleid van de provincie.

Een ruimtelijk plan kan slechts in ruimtevragende ontwikkelingen van onder 

meer woningbouw voorzien indien uit het desbetreffende ruimtelijk plan blijkt 

dat dit op basis van de SER-ladder gerechtvaardigd is. 

Bij het zoeken van ruimte voor wonen geldt dat zo veel mogelijk moet worden 

gezocht in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied. 

Het voorliggende plan voldoet aan dit uitgangspunt; een thans onbebouwde 

locatie in stedelijk gebied krijgt een nieuwe invulling.

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen de kernkwaliteiten van het Drentse land in 

acht te worden gehouden. Binnen de bebouwde kom liggen deze kwaliteiten 

voornamelijk in de aspecten archeologie en cultuurhistorie.

Een klein gedeelte van het plangebied maakt deel uit van het beschermd 

stadsgezicht en ligt hierdoor in een cultuurhistorisch waardevol gebied. De 

nieuwe bebouwing die met een procedure ex artikel 19 WRO is gerealiseerd, 

valt niet in dit plan, maar is ingepast in het bestaande lint van de Vaart. Met 

die inpassing is rekening gehouden met de bijzondere waarden van het gebied.

Regiovisie Groningen-Assen

In 2003 is de visie voor de regio Groningen-Assen verschenen. Het betreft een 

visie op de toekomst met een globaal programma en opgaven op onder meer 

het gebied van wonen. 

In de regiovisie is aan Assen de rol toebedeeld om te voorzien in stedelijke 

uitbreiding op het gebied van wonen. Hierbij wordt het bestaande stedelijke 

gebied geïntensiveerd en daarmee het stedelijke karakter van Assen vergroot.

2.4  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Assen 2030

De Structuurvisie Assen 2030 (2009) geeft de hoofdlijnen van het beleid ten 

aanzien van verschillende beleidsvelden en de bijbehorende opgaven. 

Het wonen is een van deze beleidsvelden. Het beleidsuitgangspunt bij wonen is 

het 'aanbieden van een gevarieerd palet aan woningen in een prettige en veilige 

woonomgeving'. Een opgave ligt in het realiseren van nieuwbouw in het 

bestaand stedelijk gebied; in onderhavig geval gericht op het creëren van 

stedelijke woonmilieus.

Ook het bijdragen aan de kwaliteit van de woonomgeving en het minimaliseren 

van de energiebehoefte zijn benoemd als opgaven bij woningbouw.

Structuurvisie Binnenstad

In 2006 is de Structuurvisie Binnenstad vastgesteld waarin een visie wordt 

gegeven op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad van Assen.

Het plangebied maakt deel uit van het gebied dat in deze visie is beschouwd. 
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Het voorliggende plan is in de visie benoemd als 'lopende ontwikkeling' en het 

plangebied is op de visiekaart aangemerkt als een dynamisch gebied; een 

gebied dat wordt getransformeerd.

In zijn algemeenheid wordt in de toekomst ingezet op een verbetering van de 

woonfunctie in het centrumgebied. Nieuwbouw dient daarbij kwalitatief te 

worden ingepast in de omgeving.

Woonplan

Het Woonplan 2010-2030 (2010) verwoordt de gemeentelijke ambities met 

betrekking tot het onderwerp wonen. 

In algemene zin wordt gekoerst op een uitbreiding van de woningvoorraad voor 

de gewenste (toekomstige) groei van de stad naar 80.000 inwoners. Bij deze 

uitbreiding wordt vastgehouden aan de gedachte van een compacte stad en 

worden het groene karakter van de stad en de omgeving gekoesterd. Dit 

betekent een optimale benutting van locaties in de bestaande stad zowel voor 

ruime als voor stedelijke woonmilieus. 

Duurzaamheid is een algemeen uitgangspunt in het beleid van de gemeente en 

zo ook op het gebied van wonen c.q. woningbouw.

In Assen is een diversiteit aan huishoudens te onderscheiden. Ook in de 

toekomst is hierdoor een gevarieerd woningaanbod van belang met de volgende 

accenten:

keuzemogelijkheden en variatie;

mensen met een beperkt inkomen (waaronder jonge huishoudens);

ouderen;

zorgbehoevenden;

gezinnen.

Het voorliggende planvoornemen voorziet in grondgebonden woningen, geschikt 

voor gezinnen. Het woonplan verwoordt als algemene woonwens voor deze 

doelgroep: koopwoningen in een ruim en rustig woonmilieu waarbij ook dient te 

worden gekeken naar het voorzieningenaanbod.

De omgeving van het plangebied voldoet aan deze punten; gelegen dichtbij 

scholen, het centrum en toch een rustige ligging in een hofje.

Naast grondgebonden woningen is in het onderhavig nieuwbouwplan ook een 

appartementencomplex voorzien, ingevuld als woon-zorgcomplex of met 

(sociale) huurwoningen. Voor beide woonfuncties is ruimte gereserveerd in het 

toekomstig nieuwbouwprogramma. 

De gemeente wil, om mensen met een zorgvraag in staat te stellen zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ook voldoende aanbod creëren in 

woonvormen waar zorg kan worden geleverd. Wat betreft de sociale 

woningbouw wordt naast jongeren eveneens ingezet op woningen voor ouderen 

en bijzondere doelgroepen. 

Ten slotte past het plan in het woningbouwprogramma van de gemeente 

Assen, waarin 740 nieuwe woningen in het centrum zijn voorzien in de periode 

2009-2030. Hierbij wordt niet alleen ingezet op appartementen, maar ook op 

stadswoningen en aanwezigheid van voldoende groen en voorzieningen.

Welstandsnota
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Op 1 december 2011 is de Welstandsnota van de Gemeente Assen 

vastgesteld. Deze nota is er voor bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit in Assen 

te behouden en te versterken. De welstandscriteria worden toegepast op basis 

van het gebiedstype (aangegeven op de welstandskaart) waarin een aanvraag 

is gesitueerd. De binnenstad kent twee types:

Historische binnenstad

Moderne binnenstad

Het gebied waar onderhavig bouwplan geprojecteerd is, valt binnen het 

gebiedstype “Historische binnenstad”. Dit gebied bestaat uit het Beschermd 

stadsgezicht (Centrum en de Vaart) en het in de Nota Monumentenzorg en in 

het bestemmingsplan Centrum-Noord aangewezen Waardevol gebied 

(Binnenstad en de uitbreidingen tot de jaren 1940). De Vaart is een van de 

essentiële elementen in de ruimtelijke structuur van Assen en loopt tot vlakbij 

het centrum. De stedenbouwkundige karakteristiek en de bebouwing in de 

beschreven gebieden bepalen in hoge mate de identiteit van Assen. Nieuwe 

ontwikkelingen worden ingepast binnen de bestaande kwaliteiten. Bovendien 

houden nieuwe ontwikkelingen rekening met eventueel verwachte 

ontwikkelingen in de omgeving. Dit hoeft niet te leiden tot een imiterende 

architectuur, maar vraagt wel steeds om een nadrukkelijke afstemming op de 

omliggende historische bebouwing en/of de stedenbouwkundige omgeving.

In het kader van het voorliggende nieuwbouwplan is er dan ook een 

beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld, specifiek van toepassing op onderhavig 

plangebied, om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 

Duurzaamheidsvisie 2009-2015

In 2009 is de Duurzaamheidsvisie 2009-2015 vastgesteld. Bij het streven naar 

duurzaamheid wordt niet alleen ingezet op het zo veel mogelijk terugdringen 

van het energiegebruik, maar speelt ook het creëren van een leefbare omgeving 

een rol.

De gemeente streeft ernaar om de leefbaarheid in de stad te optimaliseren 

door ook de openbare ruimte duurzaam in te richten. Flora en fauna worden 

gezien als onderdeel hiervan. Ten aanzien van dit aspect streeft de gemeente 

naar het realiseren van nestelplaatsen voor stadsvogels en verblijfplaatsen voor 

vleermuizen in nieuwbouw.

Beleidsvisie externe veiligheid

In 2008 heeft de gemeente Assen de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente 

Assen opgesteld. In deze visie verwoordt de gemeente Assen haar ambities op 

het gebied van externe veiligheid.

Het plangebied valt in het gebied 'woonwijken'. Voor woonwijken is voor een 

maximaal veiligheidsniveau gekozen, waarbij de navolgende punten in acht 

worden gehouden:

beperkt kwetsbare objecten, waarvoor richtwaarden gelden in plaats van 

grenswaarden, mogen in nieuwe situaties nergens binnen de 

PR 10-6-contour (risicomaat plaatsgebonden risico) liggen van een bedrijf of 

transportader; 

voor bestaande situaties streeft de gemeente Assen ernaar de risico's voor 

beperkt kwetsbare objecten, liggend binnen de PR 10-6-contour, zo veel 

mogelijk te beperken;

overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet 

geaccepteerd.
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Nota bodembeheer

In de Duurzaamheidsvisie 2009-2015 staat een duurzaam bodemgebruik als 

bodemambitie genoemd. De ambitie omvat onder meer het voorkomen van 

risico's door bodemverontreiniging, het beschermen van de bestaande 

bodemkwaliteit en het hanteren van een gesloten grondbalans. In de Nota 

bodembeheer (vastgesteld 6 juli 2010) geeft de gemeente Assen hier invulling 

aan, onder meer met betrekking tot hergebruik van grond en baggerspecie. In 

het kader hiervan is een gebiedsspecifiek bodembeleid geformuleerd. De 

functiekaart, bodemkwaliteitskaart en toepassingskaart geven de 

uitgangspunten van het beleid rond het hergebruik van grond en baggerspecie 

weer.

Het plangebied is volgens de Nota bodembeheer gesitueerd in het homogene 

deelgebied W1: wonen voor 1945. Dit is een gebied waar door het langdurige 

antropogene gebruik de bodem gemiddeld genomen licht verontreinigd is. Dat 

betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat de bodem op de 

locatie niet volledig schoon is. In principe is de bodemkwaliteit wel geschikt 

voor de woonfunctie.

Bij het afvoeren van grond die op de locatie vrijkomt, geldt dat deze grond niet 

zonder meer toepasbaar is. Van een partij vrijkomende grond zal op basis van 

een partij-/depotbemonstering moeten worden bepaald wat de kwaliteit van de 

grond is en of, en zo ja, waar deze grond kan worden toegepast. Dat geldt voor 

zowel toepassing binnen de gemeente Assen als toepassing daarbuiten.

Omgekeerd gelden voor aan te voeren grond de volgende eisen: op grond van 

de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Assen kan grond die binnen de 

gemeente op een niet-verdachte locatie vrijkomt vanuit elk homogene 

deelgebied in principe op de locatie worden toegepast. De enige uitzondering 

geldt voor grond afkomstig uit het homogene deelgebied W1 (wonen voor 

1945), waarvoor eerst een partijkeuring moet zijn uitgevoerd. Voor aanvoer van 

grond van buiten de gemeente geldt dat alleen schone grond mag worden 

toegepast die voldoet aan de achtergrondwaarden (AW-2000).   

Voor het toepassen van grond op de locatie of voor het afvoeren van grond van 

de locatie is een melding noodzakelijk via het Meldpunt bodemkwaliteit 

(http://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). 
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Hoofdstuk 3  Onderzoek

3.1  Algemeen

Het is van belang om bij nieuwe ontwikkelingen de huidige situatie goed te 

beschouwen en nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in te passen in de 

omgeving. 

Door het in kaart brengen van de huidige situatie kunnen de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen worden verantwoord. Onderdeel van deze verantwoording is 

eveneens een toetsing aan milieu- en omgevingsaspecten.

3.2  Beschrijving van de huidige situatie

3.2.1  Ruimtelijke karakteristiek en structuur

Ligging

Het plangebied ligt in het centrum van Assen, in de schil om de binnenstad. 

Het gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing aan de Vaart Zuidzijde, de 

Prinses Irenestraat, de Gymnasiumstraat/Ulohof en de Emmastraat.

De bebouwing die langs deze wegen is gesitueerd, bestaat grotendeels uit 

grondgebonden woningbouw. Op sommige plaatsen langs deze wegen bestaat 

de bebouwing uit winkels met bovenwoningen. 

Aan de zuidwestzijde van het plangebied ligt een basisschool met een 

schoolgebouw aan beide zijden van de Prinses Irenestraat.

Ook is aan de zuidzijde van het gebied een kinderdagverblijf gevestigd en zijn 

daar enige garageboxen gesitueerd. Deze liggen alle buiten het plangebied.

Momenteel is ten noorden van het plangebied, aan de Vaart Zuidzijde 31, een 

nieuwbouwontwikkeling gaande; de realisatie van een appartementencomplex. 

Dit gebied is buiten het onderhavige plangebied gelaten, maar is wel onderdeel 

van de gehele herontwikkelingslocatie.

Plangebied (globaal) in groter verband (bron: Google maps)
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Plangebied (globaal) (bron: Google maps)

Voor het gemotoriseerd verkeer wordt het plangebied momenteel ontsloten 

door de Prinses Irenestraat (zijstraat van de Emmastraat) en de Ulohof 

(zijstraat van de Gymnasiumstraat). Beide zijn echter doodlopende wegen en 

dienen als ontsluiting voor bestaande functies in en grenzend aan het gebied.

Het langzaam verkeer wordt ook via deze wegen geleid.

Bebouwing

Na de verplaatsing van garagebedrijf Wander naar een bedrijventerrein is de bij 

het bedrijf behorende bebouwing in het plangebied gesloopt. Ook de voormalige 

Van Lieflandschool en de woning inclusief bijgebouwen op het perceel 

Gymnasiumstraat 13-19 zijn gesloopt. Momenteel (begin 2012) is in het 

gebied, buiten een kleine schuur en de woning aan de Gymnasiumstraat 17, 

geen bebouwing aanwezig; het is een braakliggend terrein.

Groen- en waterstructuur

Het plangebied ligt in een stedelijk gebied. In en rondom het plangebied 

bestaan de groenstructuren voornamelijk uit begeleidend groen en tuinaanleg. 

Verspreid staan enkele bomen waarvan sommige zijn aangemerkt als 

waardevol. In het plangebied zelf staan ook enkele bomen die een 

bescherming genieten.

Aan de noordzijde van het plangebied ligt de Vaart; een 'prominente' watergang 

met lighaven die eindigt bij de Nieuwe Kolk, bij de kruising van de Vaart 

Zuidzijde met de Collardslaan.

3.2.2  Milieuhygiënische aspecten

Milieuzonering

Inleiding

Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende 

wetgeving, maar voor zover ruimtelijk relevant, dient met deze aspecten ook 

rekening te worden gehouden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Het gaat dan met name om de situering van milieugevoelige objecten ten 

opzichte van milieuhinderlijke objecten en de afweging van deze belangen ten 

opzichte van andere sectorale belangen. Om te bezien met welke 
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richtafstanden rekening moet worden gehouden, is de VNG-brochure Bedrijven 

en milieuzonering (2009) geraadpleegd.

In deze brochure zijn richtafstanden gegeven van milieuhinderlijke objecten tot 

milieugevoelige objecten.

Onderzoek

Aan de zuidwestzijde van het plangebied ligt de Emmaschool, bestaande uit 

twee gebouwen (één ten noorden en één ten zuiden van de Prinses 

Irenestraat). De richtafstand voor deze functie bedraagt 30 m (geluid), waarbij 

het schoolplein als bron wordt genomen. 

Ten aanzien van de schoolbebouwing aan de zuidzijde van de Prinses 

Irenestraat treden geen belemmeringen op. Het schoolplein ligt achter de 

bebouwing waardoor een zekere afscherming aanwezig is. Daarnaast ligt het 

schoolplein op meer dan 30 m tot de dichtstbijzijnde nieuwbouwwoningen.

Voor het schoolgedeelte ten noorden van de Prinses Irenestraat geldt dat de 

dichtstbijzijnde nieuwbouwwoning op circa 26 m van het schoolplein is 

geprojecteerd. Gezien het binnenstedelijk gebied nabij het centrum wordt dit 

echter acceptabel geacht.

Ten slotte zijn langs de Vaart en de Collardslaan een aantal 

detailhandelsbedrijven en kantoren aanwezig. Deze functies zorgen niet voor 

belemmeringen ten aanzien van het planvoornemen.

Luchtkwaliteit

Inleiding

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit 

geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen 

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

Arbeidsomstandighedenwet 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 

ontwikkelingen, 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.

De ministerraad heeft op voorstel van de toenmalige minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het 

NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

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.

Onderzoek

Met het planvoornemen zal het aantal ritten toenemen. Voor woningen 

bedraagt het gemiddelde aantal ritten per etmaal circa vijf.

Het plan voorziet in de bouw van 22 grondgebonden woningen, waarmee een 
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extra ritproductie van 110 ritten per etmaal wordt gegenereerd.

Daarnaast is in dit onderzoek rekening gehouden met de mogelijkheid tot het 

realiseren van appartementen aan de Gymnasiumstraat. Deze appartementen 

krijgen een woon-zorgfunctie of een woonfunctie (sociale huur). De ritproductie 

per etmaal bij (sociale) huurwoningen is groter dan bij de 

woon-zorgappartementen. In het onderzoek is daarom uitgegaan van de 

realisatie van (sociale) huurwoningen. Dit betekent een extra ritproductie van 

circa 90 ritten per etmaal.

De totale extra ritproductie die door het planvoornemen wordt gegenereerd, 

bedraagt circa 200 ritten per etmaal.

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben 

op de luchtkwaliteit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) in samenwerking met 

InfoMil de nibm-tool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle 

manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan 

luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool (juni 2011) is de toename 

van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet 

derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

Bodem

Inleiding

Een groot deel van het plangebied bestaat uit het grondgebied van het 

voormalige garagebedrijf. Op dit (bedrijfs)terrein hebben in het verleden tal van 

bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden. In het recente verleden zijn 

voor dit terrein en aangrenzende terreinen verscheidene bodemonderzoeken 

uitgevoerd.

Voor het bestemmingsplan is de bodemgesteldheid voldoende in beeld. Voor 

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, dienen echter nog 

enkele delen van het plangebied te worden onderzocht.
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Onderzoek

Voormalige Wanderlocatie (Vaart Zuidzijde 31; perceel I13660)

Ter plaatse van Vaart Zuidzijde 31 bevond zich circa 55 jaar lang garagebedrijf 

Wander (kadastraal I13660). 

In 1990 is het eerste bodemonderzoek op de locatie verricht. Uit het onderzoek 

bleek dat grond en grondwater ter plaatse van het tankstation aan de voorzijde 

van het garagegebouw sterk verontreinigd waren met minerale olie en vluchtige 

aromaten. Na een nader en aanvullend onderzoek ter plaatse van het 

tankstation is in 1993 een saneringsplan opgesteld door Fugro-Ecolyse. Van 

1993 tot en met 1995 is door Mateboer een in situ-sanering verricht van grond 

en grondwater ter plaatse van het tankstation. Deze sanering heeft uiteindelijk 

niet tot het gewenste resultaat geleid.

Tijdens een actualiserend onderzoek in 2001 bleken grond en grondwater ter 

plaatse van het tankstation nog steeds sterk verontreinigd met minerale olie en 

vluchtige aromaten. Ook in het diepe grondwater (tot ten minste 7 m -mv) 

waren nog sterke verontreinigingen aanwezig. Ter plaatse van andere 

risicoplaatsen op de locatie werden eveneens matige tot sterke 

verontreinigingen in grond en/of grondwater aangetroffen, namelijk ter plaatse 

van het tankencluster ten oosten van de garage, de voormalige vatenopslag, de 

plaatwerkerij en de olie-/waterafscheider.

In opdracht van Stichting Woonconcept en onder bevoegd gezag van de 

provincie heeft Mateboer Milieutechniek B.V. in 2006 een saneringsplan 

opgesteld voor het Wanderterrein. Voor de uitloper van deze verontreiniging op 

gemeentelijk gebied is in opdracht van de gemeente door Mateboer eveneens 

in 2006 een saneringsplan opgesteld. De grondsanering op gemeentelijk terrein 

heeft tussen 30 oktober en 10 november 2006 plaatsgevonden en op het 

Wanderterrein tussen 15 januari en 20 februari 2007. De grondwatersanering 

heeft plaatsgevonden tussen juni 2007 en juni 2008. Van al deze 

deelsaneringen zijn thans evaluatierapporten beschikbaar. Uiteindelijk zijn 

volgens de evaluatierapporten in grond en grondwater ter plaatse van het 

Wanderperceel ten hoogste lichte verontreinigingen achtergebleven. Wel is er 

een restverontreiniging blijven zitten op het perceel I9329 ten westen van het 

Wanderterrein. Dit perceel behoort ook tot het plangebied en deze 

verontreiniging dient te worden verwijderd voordat gebouwd gaat worden. 

Tevens dient de rest van dit perceel nog verkennend te worden onderzocht in 

verband met een grondtransactie en/of nieuwbouw. In de grondexploitatie wordt 

hier rekening mee gehouden. 

Het huidige bestemmingsplan betreft onder andere het achterterrein van 

Wander (kadastrale nummer thans I14116). Op het voorterrein wordt op dit 

moment al gebouwd (kadastrale nummer thans I14117). Voordat een 

omgevingsvergunning door de gemeente wordt verstrekt, zal nog een nader 

onderzoek ter plaatse van het achterterrein van Wander plaatsvinden om na te 

gaan of de bodem qua andere parameters daadwerkelijk geschikt is voor de 

functie wonen met tuin. Zo niet, dan kan eventuele vervuiling worden verwijderd 

zodat de grond geschikt wordt voor de beoogde nieuwe functies.

Prinses Irenestraat 5 (I11768)

Op deze locatie heeft tot voor kort een schoolgebouw gestaan. 

In 2004 heeft Tauw in opdracht van de gemeente een verkennend 
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bodemonderzoek verricht bij de ondergrondse tank op de locatie. Hieruit bleek 

dat grond en/of grondwater rondom de tank matig tot sterk verontreinigd waren 

met minerale olie, maar dat geen sprake was van een ernstig geval van 

bodemverontreiniging. Tijdens de sloop van het schoolgebouw en het bouwrijp 

opleveren van het perceel (2010) is de ondergrondse tank samen met de 

verontreiniging verwijderd. Tijdens de werkzaamheden bleek dat onder het 

voormalige schoolgebouw een voormalige poel heeft gezeten, die destijds is 

gevuld met puin. Ook is er een kleine verontreiniging met minerale olie 

aanwezig. Deze demping bevindt zich op het noordoostelijke deel van het 

perceel en strekt zich deels uit op het perceel I13660 (voormalig 

Wanderterrein). De demping en verontreiniging zijn in 2010 nader onderzocht 

en de omvang is bekend. Deze demping en verontreiniging dienen te worden 

verwijderd voordat de nieuwbouw gaat plaatsvinden. Ook hier zal voor 

verstrekking van de omgevingsvergunning een nader onderzoek dienen plaats 

te vinden om te bezien of er maatregelen nodig zijn om de grond geschikt te 

maken voor de functie wonen met tuin. 

Gymnasiumstraat 15/17 en 19

Tussen de voormalige Wanderlocatie en de Gymnasiumstraat liggen een 

aantal percelen, die eveneens tot het plangebied behoren. Het gaat om 

Gymnasiumstraat 15/17 (I11031) en 19 (I7882), Ulohof tussen 

Gymnasiumstraat 15/17 en 13 (I14007), perceel I11771 en een deel van 

perceel I11770. Tussen genoemde percelen ligt nog perceel I11772. Dit perceel 

zal in de huidige hoedanigheid blijven bestaan en hoeft daarom niet te worden 

onderzocht. 

De percelen van Gymnasiumstraat 15/17 en 19 zijn in respectievelijk 2001 en 

2006 door Tauw onderzocht. Ter plaatse van Gymnasiumstraat 15/17 zijn ten 

hoogste lichte verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Ter plaatse van 

Gymnasiumstraat 19 is plaatselijk een matige verontreiniging in de grond 

aangetroffen. Deze matige verontreiniging is verder uitgekarteerd. 

De percelen I14007, I11770 en I11771 zijn voor zover bekend nog niet 

onderzocht. Alvorens deze percelen worden herontwikkeld, dient 

bodemonderzoek plaats te vinden.

Samenvatting

Alvorens de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verstrekt, dan wel 

met de grondwerkzaamheden kan worden gestart, dient op de percelen I13660 

(voormalige Wanderlocatie) en I11768 (Irenestraat 5) een bodemonderzoek 

conform NEN 5740 plaats te vinden. Dit om na alle bodemonderzoeken op 

specifieke verontreinigingen en de saneringen daarvan de nulsituatie van de 

bodem voor de gebruiksfunctie wonen met tuin vast te stellen.

De percelen Gymnasiumstraat 15/17 (I11031) en 19 (I7882) zijn voldoende 

onderzocht. De op het laatste perceel aangetroffen matige grondverontreiniging 

zal afhankelijk van de toekomstige bestemming dienen te worden verwijderd.

De percelen I9329, I14007, I11771 en I11770 (ged.) dienen in verband met een 

grondtransactie en/of alvorens met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, te 

worden onderzocht.
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Op de grens van de percelen I9329 en I13660 en van de percelen I13660 

(Wander) en I11768 (Irenestraat 5) zijn nog voormalige dempingen aanwezig 

waarvan het dempingmateriaal dient te worden verwijderd alvorens de 

omgevingsvergunning kan worden verstrekt.

Externe veiligheid

Om te bepalen of in de nabijheid van het plangebied risicovolle objecten liggen, 

is de risicokaart van de provincie Drenthe geraadpleegd. De navolgende kaart 

betreft een uitsnede hiervan met daarop (globaal) de ligging van het plangebied 

weergegeven (paarse vlak).

Inrichtingen

Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) in werking getreden. Dit besluit geeft voorwaarden voor nieuwe en 

bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden 

gebruikt, opgeslagen of geproduceerd.

Het plaatsgebonden risico onderscheidt grens- en richtwaarden voor (beperkt) 

kwetsbare objecten. Het betreft de berekende kans per jaar dat een persoon 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, 

aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Deze 

kans mag maximaal 1 op een miljoen (10-6) per jaar zijn. Het groepsrisico is 

van toepassing op groepen personen in het invloedsgebied van een inrichting 

met gevaarlijke stoffen en de kans op overlijden. Dit wordt weergegeven in een 

Fn-curve en getoetst aan een oriënterende waarde.

De dichtstbijzijnde inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, ligt op 

circa 540 m ten zuidwesten van het plangebied. Het betreft een 

gasontvangststation van de Gasunie. Gasontvangststations vallen niet onder 

het Bevi, maar onder het Activiteitenbesluit. 

De inrichting levert geen planologische beperkingen op voor het 

planvoornemen.

Overige inrichtingen met gevaarlijke stoffen liggen op een dusdanig grote 
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afstand van het plangebied dat geen belemmeringen aanwezig zijn.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Het Rijk is bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving rond transportroutes, 

het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) met het bijbehorende 

Basisnet. Dit besluit gaat de huidige circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen vervangen en treedt naar verwachting in 2012 in werking.

Het Besluit transportroutes externe veiligheid sluit aan op de bepalingen uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen omtrent het plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Daarnaast wordt het Basisnet voor wegen, spoor en water 

opgesteld. Dit Basisnet omvat alle rijkswegen, spoorwegen en waterwegen met 

de bijbehorende (eventueel aanwezige) risicoafstanden.

Op circa 950 m ten oosten van het plangebied ligt de spoorlijn 

Zwolle-Groningen, waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. 

Vanwege deze grote afstand zijn geen planologische belemmeringen 

aanwezig.

Overige (rijks)wegen waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, 

waaronder de A28, liggen op een dusdanig grote afstand van het plangebied 

dat geen belemmeringen aanwezig zijn.

Ten slotte maken de wegen in de omgeving van het plangebied, Vaart 

Zuidzijde, Nassaulaan, Collardslaan et cetera, geen onderdeel uit van de 

gemeentelijke routering van gevaarlijke stoffen, waarmee deze ook geen 

beperkingen op het plangebied leggen.

Buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in 

werking getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb). Dit besluit omvat de nieuwe regelgeving op het gebied van buisleidingen 

waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In plaats van de bebouwings- en 

toetsingsafstanden waarvan in de oude circulaires werd uitgegaan, dienen nu 

de belemmeringenstrook (5 m en 4 m bij leidingen met een druk tussen de 16 

bar en 40 bar), de plaatsgebonden risicocontour (10-6) en het invloedsgebied 

van het groepsrisico (1%-letaliteitsgrens) in acht te worden gehouden bij 

ruimtelijke ontwikkelingen.

Op circa 540 m ten zuidwesten van het plangebied ligt de 

aardgastransportleiding N-521-42-KR van de Gasunie (druk 40 bar en diameter 

6 inch). Het plangebied ligt hiermee buiten de invloedssfeer van de leiding.

Overige leidingen met gevaarlijke stoffen zijn niet aanwezig nabij het 

plangebied.

Conclusie

Op het plangebied liggen geen planologische beperkingen als gevolg van 

risicobronnen in de omgeving. Hierdoor wordt de uitvoering van het 

planvoornemen niet belemmerd.
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3.3  Waterhuishouding/watertoets

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op 

ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt 

ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 

plan voor de waterhuishoudkundige situatie.

3.3.1  Beleidsuitgangspunten

De gemeente Assen heeft op 20 juli 2006 het Waterplan vastgesteld. Dit plan 

geeft een strategische visie van het gemeentelijk beleid omtrent het aspect 

water. In het plan zijn beleidskaders aangegeven waarbinnen het gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP), baggerplannen, bestemmingsplannen, groenplannen, 

herstructureringsplannen nader kunnen worden uitgewerkt.

Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het 

tegengaan van wateroverlast en bescherming van het milieu. In het kader van 

de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht een rioleringsplan op te stellen. 

In het GRP staat een overzicht van het rioolsysteem, hoe het riool wordt 

beheerd en welke invloed het rioolsysteem op het milieu heeft. Het GRP omvat 

zowel de aanleg van nieuwe riolering als het beheer van de bestaande riolering. 

Het is uitvoeringsgericht en wordt gebruikt als een technisch, financieel en 

organisatorisch planningsinstrument.

Ten gevolge van de klimaatsveranderingen wordt in het kader van Waterbeheer 

21e eeuw (WB21) onderzoek gedaan naar herziening van de ontwerpnormen 

voor het watersysteem. Door toename van de temperatuur, bodemdalingen, 

neerslaghoeveelheden en intensiteiten zal het watersysteem op basis van 

inundatierisico's moeten worden getoetst. Voor stedelijk gebied is in het kader 

van WB21 sprake van een ontwerpnorm met een inundatierisico van 1 maal in 

de 100 jaar. Bij revitaliseringsplannen zal bij de aanleg van gescheiden 

watersystemen het aanwezige regenwaterstelsel moeten worden vergroot met 

betrekking tot de bergingscapaciteit ('veerkrachtig systeem'). Derhalve wordt nu 

als beleidsuitgangspunt genomen voor de gehele gemeente Assen dat in ieder 

geval het huidige oppervlaktewatersysteem gehandhaafd dient te blijven (stand 

still-beginsel) en zo mogelijk in geval van herstructurering en revitalisering met 

bergingscapaciteit wordt uitgebreid.

Eventueel nieuw aan te leggen of te vervangen vuilwaterriool wordt ontworpen 

conform de Leidraad Riolering. Het gemeentelijk rioolsysteem wordt zo 

mogelijk gescheiden uitgevoerd. Het ontwerp wordt gebaseerd op een 

vuilwaterafvoer van de aangesloten percelen en stroomgebieden. Uitgegaan 

wordt van een vuilwaterafvoer van 12 liter/uur/inwoner in een periode van 10 uur 

voor huishoudelijk afvalwater en 0,25 liter/seconde/hectare voor de 

afvalwaterstroom bedrijventerreinen. Het nieuwe riool moet lozen op het 

bestaande gemengd/DWA-rioolstelsel.

Het regenwater dat op nieuw verhard oppervlak valt, moet worden aangesloten 

op een regenwaterriool. Het afstromende regenwater van bestaande verharde 

oppervlakken dient zo veel mogelijk van de riolering te worden afgekoppeld. 

Afkoppelen staat voor scheiding van regenwaterafvoer en vuilwaterafvoer, maar 

dan wel op een doordachte wijze zodat een duurzaam watersysteem ontstaat. 

Het regenwaterstelsel moet op basis van de volgende grondslagen worden 

ontworpen:
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Hydraulisch: Het systeem moet voldoen aan een neerslaggebeurtenis met 

een herhalingstijd van 1x/2 jaar (uit Leidraad Riolering). Voor gemengde 

rioolstelsels geldt: geen water op straat bij deze neerslaggebeurtenis, voor 

alleen regenwaterriool geldt dat er theoretisch 10 cm op straat mag 

komen.

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW 21e eeuw), de trits 

vasthouden, bergen en dan pas afvoeren - niet afwentelen.

Bergingstechnisch: 40 mm/m2 berging voor het afvoerend verhard 

oppervlak, de bergingscapaciteit dient doelmatig binnen het stedelijk 

gebied te worden gerealiseerd. Zie het wateradvies voor de hoeveelheden.

Aanvullend voor regenwaterriolen: Water op straat mag tijdelijk voorkomen. 

Er mag geen schade worden veroorzaakt; handhaving van de in de 

oorspronkelijke situatie aanwezige afvoercapaciteit; berging dient 

doelmatig en economisch/maatschappelijk acceptabel te zijn.

Bij aanleg van nieuw oppervlaktewater moet ten behoeve van de waterkwaliteit 

en calamiteiten een doorspoelvoorziening worden aangebracht. Daarnaast 

moet het beheer en onderhoud van de watergangen goed worden geregeld.

3.3.2  Waterparagraaf

Huidige situatie

Het plangebied ligt in het centrum van Assen tussen de wegen Vaart Zuidzijde, 

Gymnasiumstraat en Prinses Irenestraat. 

In het plangebied zijn hoogteverschillen tussen het hogere gebied aan de Vaart 

Zuidzijde en het lagergelegen gedeelte aan de Prinses Irenestraat. Het totale 

hoogteverschil bedraagt circa 2 m.

Daarnaast liggen in het plangebied enkele schouwsloten die jaarlijks worden 

onderhouden. Dit betreft de schouwsloot tussen de Emmaschool en de 

achterzijde van de Van Lieflandschool en de schouwsloot die achter de 

woningen aan de Emmastraat ligt. Deze schouwsloten hebben een belangrijke 

waterafvoerende functie in het plangebied. Voor het aanbrengen van wijzigingen 

aan schouwsloten is een Keurontheffing nodig van het Waterschap Hunze en 

Aa's.

Toekomstige situatie

Waterkwaliteit

In relatie tot een duurzaam stedelijk waterbeheer zal rekening worden 

gehouden met de te gebruiken materialen in de te realiseren gebouwen of 

bouwwerken en verhardingen. Er wordt gestreefd naar het gebruik van 

duurzame bouwmaterialen (geen uitlogende materialen) om het regenwater 

schoon te houden.

Riolering 

Binnen het plangebied wordt 100% van het verhard oppervlak afgekoppeld. Het 

plangebied wordt voorzien van een gescheiden rioleringssysteem, dat wordt 

aangesloten op een bestaand gescheiden stelsel en deels gemengd stelsel in 

de Prinses Irenestraat. Dit gemengde stelsel zal in de toekomst door de 

gemeente worden vervangen door een gescheiden stelsel.

Waterkwantiteit
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Waterberging

Door water langer in het gebied vast te houden, worden verdroging en 

afwenteling van wateroverlast tegengegaan. Het waterschap stelt als eis dat de 

afvoer uit het gebied niet hoger mag worden door gewijzigd grondgebruik. 

Daarnaast dient bij de bergingscapaciteit in een gebied rekening te worden 

gehouden met de klimaatsveranderingen. Er wordt gesteld dat tot 2050 sprake 

zal zijn van een toename van neerslag met 13%. Dit betekent dat op dit 

moment in relatie tot het verharde oppervlak 13% extra berging dient te worden 

gerealiseerd. Op termijn dient rekening te worden gehouden met de dan 

geldende normen.

In het plangebied worden voorzieningen aangelegd om het regenwater langer 

vast te houden c.q. te bergen alvorens het wordt afgegeven aan de waterlopen 

in het Asserbos.

De berging wordt gerealiseerd door middel van berging in kunststof kratten, 

afwateringsmiddelen tussen de bouwpercelen en op de grenzen van het 

plangebied, en berging in het rioleringsstelsel zelf. 

Eveneens liggen bergingsmogelijkheden in de reeds aanwezige schouwsloten.

Drooglegging percelen

Door de aanwezigheid van de relatief grote hoogteverschillen binnen het gebied 

moeten voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat afstromend 

regenwater (onder andere via het maaiveld) op zowel percelen binnen als 

percelen buiten het plangebied overlast veroorzaakt. Voor het garanderen van 

de drooglegging van de aangrenzende bestaande percelen en de nieuw uit te 

geven percelen zullen daarom op de randen van het plangebied en tussen 

verschillende bouwpercelen voorzieningen worden gerealiseerd die een 

oppervlakte aan regenwater en grondwater opvangen en afvoeren. Deze 

voorzieningen liggen onder andere op particulier terrein. Daarom zullen de 

eigenaren verplicht worden te zorgen voor het onderhoud van deze 

voorzieningen. Deze verplichting zal worden vastgelegd in de 

verkoopvoorwaarden.

Naast de opvang van grondwater en oppervlakkig afstromend water van 

belendende percelen zal een drainagesysteem worden aangelegd in het 

wegencunet en in de nieuw uit te geven percelen. 

Waterhuishoudingsplan

Voor het gehele gebied is een waterhuishoudingsplan opgesteld (riolerings- en 

inrichtingsplan). De uitgangspunten zoals beschreven in deze paragraaf en 

paragraaf 3.3.1 zijn hierin uitgewerkt.

In dit plan worden gedetailleerd de waterhuishoudingsmaatregelen en 

uitgangspunten uitgewerkt, zodat er ten aanzien van water geen problemen 

ontstaan in het plangebied en ook niet in de nabije omgeving. Op zowel korte 

als lange termijn wordt dan de waterhuishouding goed geregeld. Het 

toekomstige beheer van de werken om de waterhuishouding ook voor de lange 

termijn te waarborgen, is hierbij in dit binnenstedelijk gebied een belangrijk 

item.
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Watertoets

In het kader van het voorliggende planvoornemen is een watertoets opgestart 

en doorlopen.

3.4  Geluid

Inleiding

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

met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid 

gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Binnen 

de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen, die aan 

weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden 

genomen, 200 meter. In geval van het realiseren van geluidgevoelige bebouwing 

binnen deze zones dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en 

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidgevoelige 

bebouwing binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de 

gevel 48 dB (Wet geluidhinder 2006). Bij het voorbereiden van een ruimtelijk 

plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een 

zone, dient door burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek te worden 

ingesteld (artikel 77 van de Wet geluidhinder).

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).

Onderzoek

Het plangebied ligt deels in de geluidszone van de Vaart Zuidzijde en de 

Collardslaan (binnen 200 meter van deze 50 km/uur-wegen). De bebouwing 

langs deze wegen heeft, zoals blijkt uit de Verkeersmilieukaart van de 

gemeente Assen, een dusdanig afschermende werking dat de 

voorkeursgrenswaarde op de gevels van de in het plangebied te realiseren 

woningen niet wordt overschreden.

De overige wegen in de omgeving van het plangebied en de nieuwe weg in het 

plangebied kennen een 30 km/uur-regime. Deze wegen zijn volgens de Wet 

geluidhinder niet gezoneerd. Toch is in het kader van 'goede ruimtelijke 

ordening' de nieuwe weg in het plangebied akoestisch beschouwd.

Uit dit akoestisch onderzoek (Ingenieursbureau Spreen, Notitie akoestisch 

onderzoek Wander-terrein te Assen; 7-9-2011) blijkt dat de geluidsbelasting op 

de gevels van een tweetal nieuwe woningen en het appartementengebouw als 

gevolg van de nieuwe 30 km-weg maximaal  3 dB boven de 

voorkeursgrenswaarde ligt. Door het gebruik van een stille elementenverharding 

(fluisterklinkers) in plaats van gebakken klinkers in de Ulohof zou de 

voorkeursgrenswaarde kunnen worden gehaald.

In onderhavig geval is echter gekozen voor gebakken klinkers. Vanwege de 

ligging in binnenstedelijk gebied, het geringe effect van stille 

elementenverharding bij geringe snelheden van het verkeer ter plaatse, de 
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slijtage en het onderhoud van stille elementenverharding en het feit dat het 

Bouwbesluit een binnenwaarde van 33 dB garandeert, worden gebakken 

klinkers door de gemeente als acceptabel beschouwd.

3.5  Milieu Effecten Rapportage

Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkeling is het opstellen van een 

MER niet nodig.

3.6  Ecologie

Inleiding

Bij het onderdeel ecologie wordt uitgegaan van twee onderwerpen, te weten 

gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Het onderdeel gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet 

1998. Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht 

geworden. Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde 

natuurgebieden. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn ook de bepalingen 

vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

Onder de Natuurbeschermingswet 1998 worden drie typen gebieden 

aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, staatsnatuurmonumenten 

en beschermde natuurmonumenten en Wetlands. 

Daarnaast vormt deze wet de basis voor regeling rond de Ecologische 

Hoofdstructuur. 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande 

en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de 

basis voor het natuurbeleid. 

De Ecologische Hoofdstructuur is als beleidsdoel opgenomen in de Nota 

Ruimte.

De soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Met ingang van 1 

april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit 

de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (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. Beschermde 

soorten worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en 

diersoorten'. 

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 (licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng 

beschermd).

Naast vorengenoemde bepalingen is in alle gevallen en bij alle (ook de 

algemene) soorten sprake van de algemene zorgplicht (artikel 2). Hierin staat 

beschreven dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en 

hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat, voor zover redelijk, 

handelingen moeten worden nagelaten of juist moeten worden verricht om 

negatieve invloeden op soorten te voorkomen, te beperken of tegen te gaan.

Onderzoek

In het verleden zijn voor het plangebied een aantal ecologische onderzoeken 

verricht.
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In 2006 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie van 

garagebedrijf Wander en de directe omgeving en in 2010 voor de locatie aan de 

Gymnasiumstraat, waar nu nog een woning met bijgebouwen aanwezig is en 

waar in de toekomst het appartementencomplex met bijbehorende 

parkeerplaatsen is geprojecteerd (bron: Buro Bakker; Flora- en faunawet voor 

een nieuwbouwplan aan de Vaart ZZ 31 te Assen; september 2006 en Buro 

Bakker; Ecologisch onderzoek Aan de Gymnasiumstraat te Assen; november 

2010).

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat er geen beschermde flora 

aanwezig is in het plangebied. Wat betreft fauna is er in het woonhuis aan de 

Gymnasiumstraat een verblijfplaats van steenmarter gevonden. De woning 

wordt gesloopt. Door het nemen van ontmoedigingsmaatregelen is voor de 

sloop een ontheffingsaanvraag op grond van de Flora- en faunawet niet nodig. 

Daarnaast zijn broedvogels op de locatie niet uit te sluiten. Het verwijderen van 

beplanting dient derhalve buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. 

Overige soorten waarvoor een ontheffing geldt in het kader van de Flora- en 

faunawet zijn niet aanwezig.

3.7  Archeologie/Cultuurhistorie

Archeologie

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1988 te 

worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

Uitgangspunt van de wet is het vroegtijdig betrekken van archeologische 

belangen in de planvorming en het behoud van archeologische waarden in situ 

(ter plaatse). Ook wordt in de Monumentenwet 1988 uitgegaan van het 

zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die de 

ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of voor 

een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.

Onderzoek

Voor de gehele voormalige locatie van het garagebedrijf Wander is in 2006 een 

archeologisch onderzoek verricht (bron: De Steekproef; Assen, Vaart 

ZZ/Wanderlocatie (Dr.), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek; 

rapport 2006-06/05; juni 2006).

Naar aanleiding van een bureauonderzoek wordt de verwachtingswaarde voor 

archeologische vondsten laag geschat. Het terrein ligt buiten de historische 

kern van Assen. Eerder zijn bij ontwikkelingen op het terrein geen vondsten 

gemeld bij de Rijksdienst voor Archeologie, Monumentenzorg en 

Cultuurlandschappen (lees: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

Veldonderzoek heeft geen archeologische grondsporen of indicatoren 

opgeleverd. De bodem is sterk verstoord waardoor oudere grondsporen 

mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Archeologisch vervolgonderzoek 

wordt niet nodig geacht. 

Cultuurhistorie 

Een deel van het plangebied ligt in het beschermd stadsgezicht van Assen.

De Drentsche Hoofdvaart, een kanaal met flankerende wegen waarlangs 

bebouwing staat, dat als één hoofdelement wordt gezien, wordt beschouwd als 
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een belangrijk onderdeel van het Beschermde Stadsgezicht. De lineaire 

uitstraling is hierbij van grote waarde.

De regelingen die voortvloeien uit de status beschermd stadsgezicht, hebben 

onder meer betrekking op het behoud van de uiterlijke verschijningsvorm van de 

historische bebouwing en de omgeving.

In het plangebied zelf is geen historisch waardevolle bebouwing meer 

aanwezig. Wel verdient een zorgvuldige inpassing van de bebouwing de 

aandacht, waarbij de lineaire structuur leidend is.

3.8  Verkeer en vervoer

Locatie en functie wegen

In de huidige situatie zijn de belangrijke wegen in en rondom het plangebied de 

Collardslaan, de Dr. Nassaulaan, de Vaart Zuidzijde, de Prinses Irenestraat, de 

Ulohof, de Emmastraat en de Gymnasiumstraat. 

De Gymnasiumstraat, de Ulohof, de Prinses Irenestraat en de Emmastraat 

hebben het karakter van een verblijfsgebied. De Dr. Nassaulaan kent meer 

doorgaand verkeer, maar heeft desondanks ook een 30 km/uur-regime. Het 

deel vanaf het Kerkplein tot aan het Asserbos is daarom ook als zodanig 

ingericht (30 km/uur-zone). 

Verkeersintensiteit

Ten behoeve van het planvoornemen zijn geen aanvullende onderzoeken 

uitgevoerd met als doel een goed beeld te krijgen van het aantal 

motorvoertuigen op onder andere de Emmastraat en de Prinses Irenestraat. De 

reden hiervoor is dat beide wegen een lage belasting kennen. De aanwezigheid 

van de Emmaschool leidt wel tot een hogere piekbelasting op het moment van 

begin en einde van schooltijden. 

Verkeersaantrekkende werking woningen/school

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:

Er wordt uitgegaan van een landelijk gemiddelde van circa vijf autoritten per 

huishouden.

Per auto is uitgegaan van twee verkeersbewegingen bij de school, namelijk 

het arriveren en weggaan, gemiddeld drie keer op een werkdag.

Er is uitgegaan van het gegeven dat als 'worstcasescenario' veel 

parkeerders nabij de locatie Emmaschool/keerlus gaan parkeren. Er zijn 

namelijk ideeën om ook een kiss and ride-strook te realiseren op afstand 

in de Prinses Irenestraat, dan wel de Emmastraat.

Op basis van vorenstaande uitgangspunten betekent dit het volgende.

De verkeerstoename als gevolg van de bouw van de woningen is beperkt. 

Uitgaande van het landelijke gemiddelde van circa vijf autoritten per huishouden 

genereert de nieuwbouw van 40 woningen/appartementen circa 200 

autobewegingen per dag. 

In vergelijking met de verkeersaantrekkende werking van de Van 

Lieflandschool, zal de piekdrukte afnemen doordat de verkeersbewegingen 

behorende bij woningbouw veel gelijkmatiger zijn verdeeld. Daarnaast zorgt de 

verbinding van de Prinses Irenestraat naar de Gymnasiumstraat voor een 
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betere verdeling van de verkeersdruk op de Emmastraat, de Prinses Irenestraat 

en de Gymnasiumstraat. 

Gevolgen op het wegennet

De nieuwe ontwikkelingen in het plangebied zullen slechts zeer beperkte 

gevolgen hebben (circa 200 mvt/etmaal) voor de verkeersafwikkeling en 

verkeersintensiteiten op een gemiddelde werkdag (maandag tot en met vrijdag). 

Immers, alleen de toename van verkeer als gevolg van de woningen zal leiden 

tot extra ritten per etmaal op het wegennet. Dit aantal is verwaarloosbaar klein. 

De relevante wegen in het gebied (Vaart Zuidzijde; Dr. Nassaulaan) kunnen 

een dergelijke toename verwerken.
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving

4.1  Algemeen

Zoals in de inleiding van het voorliggende bestemmingsplan reeds is vermeld, 

voorziet het planvoornemen in de oprichting van 22 grondgebonden woningen 

(zowel vrijstaande woningen als twee-onder-een-kapwoningen) en een complex 

met appartementen met een woon-zorgfunctie of een woonfunctie (sociale 

huur). 

Naast woningen, worden in het plangebied ook ontsluitingswegen, openbare 

parkeerplaatsen en groen- en waterelementen gerealiseerd.

Met het plan wordt invulling gegeven aan een braakliggende locatie in het 

stedelijk gebied van Assen; de voorheen aanwezige bebouwing is reeds 

gesloopt.

In het navolgende wordt het plan op detailniveau beschreven, waarbij eveneens 

wordt ingegaan op de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteitsparagraaf dient 

enerzijds voor het maken van afspraken met de ontwikkelaar en daarnaast als 

welstandsparagraaf ten behoeve van toetsing van een omgevingsvergunning.

4.1.1  Bebouwing

Het nieuwbouwplan voorziet in de bouw van 22 grondgebonden woningen. Deze 

woningen worden gefaseerd gebouwd. 

In het noordelijk deel van het plangebied zijn vier vrijstaande woningen en twee 

twee-onder-een-kapwoningen geprojecteerd. In het zuidelijk deel van het gebied 

worden 12 twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaande woningen 

gerealiseerd.

De woningen hebben een hoogte verspringend van één tot drie bouwlagen met 

een platte afdekking. De woningen hebben rechte lijnen, waarbij enkele 

vrijstaande woningen beschikken over een ronde erker. De woningen hebben, 
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ten opzichte van elkaar, een licht verspringende rooilijn.

 

Impressiebeelden bebouwing

4.1.2  Verkeer

Om de woningen te ontsluiten, worden nieuwe wegen aangelegd. De 

doorgaande weg door het plangebied loopt van de Prinses Irenestraat, via een 

rotonde (keerlus) naar de Gymnasiumstraat. Het betreft een eenrichtingsweg 

(afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan de kant van de Gymnasiumstraat).

De rotonde (keerlus) wordt gerealiseerd ter hoogte van de basisschool. 

Aan de doorgaande weg ligt een aftakking (doodlopend voor gemotoriseerd 

verkeer) die de noordelijk gelegen woningen ontsluit.

De nieuwe wegen worden deels begeleid door een trottoir aan beide zijden.

4.1.3  Parkeren

In het nieuwbouwplan is het parkeren voor de woningen voorzien op het eigen 

erf. Daarnaast zijn in de openbare ruimte, onder meer langs de straten, 

parkeerplaatsen geprojecteerd.

Parkeerdruk woningen

In zijn algemeenheid wordt het parkeren op eigen erf zoveel mogelijk 

gestimuleerd. Hierdoor is bij de opzet van de grondgebonden woningen 

rekening gehouden met een opstelruimte van 10 m en een garage.

De gangbare normen op basis van de meest recente kencijfers van het CROW 

voor dit als stedelijk aangemerkt gebied zijn:

Parkeervraag Norm* Aantal Behoefte

Woningen (duur) 1,9-2,1 

pp/woning

22 42–46

Maatschappelijke zorg 0,6 pp/we 24 14,6
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Totaal behoefte (exclusief 

behoefte school)

56,4-60,4 

Parkeeraanbod Parkeergelegenhe

den

Woningen (duur) Lange oprit met garage (22x1,3 

pp/woning)

29

Woningen (goedkoop) of 

Maatschappelijke zorg

Eigen terrein 14

Maatschappelijke zorg

Openbare parkeervakken Langsparkeren 12

Haaksparkeren 5

Openbare pp voor pand Ziengs 12

Totale beschikbare 

capaciteit

72

* Deze norm is gebaseerd op landelijke ervaringscijfers en opgenomen in het 

ASVV 2004. Conform de rekenmethode van het CROW mag een lange oprit 

(meer dan 10 m opstelruimte) met een garage slechts worden meegeteld als 

1,3 parkeerplaats in de totale parkeerbalans (tabel 4 CROW-publicatie 182). In 

theorie een capaciteit van 3 pp/erf, in werkelijkheid veel minder.

Parkeerdruk algemeen

Wat betreft de parkeercapaciteit van het totaal zorgt de Emmaschool voor een 

hoge parkeerdruk in het gebied. Een school van deze omvang heeft in theorie 

33 parkeerplaatsen nodig (berekening door middel van rekenmethode 

CROW-publicatie 182). Dit aantal is niet aanwezig in het huidige plan of in de 

directe omgeving. Er zijn 12 parkeerplaatsen met een keerlus beschikbaar op 

korte afstand van de Emmaschool. Hiervan worden zes parkeerplaatsen 

aangewezen voor het halen en brengen van kinderen (and ride). In de huidige 

situatie wordt er op het terrein van de voormalige Van Lieflandschool (Prinses 

Irenestraat 5) geparkeerd. Dit terrein heeft in de huidige situatie een capaciteit 

van circa 18 voertuigen. 

De directie van de Emmaschool heeft aangegeven dat het plan in hun ogen 

voldoende parkeergelegenheid bevat en meer parkeergelegenheid ten behoeve 

van het halen en brengen niet nodig is.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de totaal beschikbare capaciteit in het plan 

ruim voldoende is ten opzichte van de gehanteerde en meest recente normen 

voor woningbouw. Er bestaat een surplus van negen parkeergelegenheden. 

Aandachtspunt is dat voor de Emmaschool (in theorie) circa 30 plaatsen nodig 

zijn. De school heeft aangegeven de aanwezigheid van 12 parkeerplaatsen vlak 

bij de ingang van de school voldoende te vinden. 

Het oplossen van de theoretische parkeervraag is in binnenstedelijke situaties 

lastig. Vanwege de afwezigheid van bewoners zijn veel openbare 

parkeerplaatsen overdag beschikbaar voor het halen en brengen van kinderen. 

Er is sprake van dubbelgebruik. Het is nu eenmaal een feit dat onder andere de 

Emmaschool voor een parkeerdruk zorgt die moeilijk in dit gebied is op te 

lossen. 
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4.1.4  Groen- en waterstructuur

De monumentale boom en de waardevolle boom in het plangebied blijven in de 

nieuwe situatie behouden. Tevens is aan de oostzijde van de basisschool, 

langs de ingang vanaf de Prinses Irenestraat, een bomenrij voorzien die een 

zekere afscherming biedt. 

Daarnaast is gekozen voor groenelementen langs de wegen, waaronder gazon, 

solitaire vormen, leibomen en hagen.

In het plangebied is geen open waterstructuur aanwezig. Ten behoeve van de 

waterberging voor het verharde oppervlak worden waterkratten aangelegd, die 

het overtollige water opvangen (zie ook paragraaf 3.3). 

4.1.5  Beeldkwaliteit

De inrichting van het woongebied ademt, zowel qua bebouwing als qua 

openbare ruimte, de sfeer van een hofje en woonstraat van het begin van de 

20ste eeuw. De ligging van het gebied, direct naast het centrum van Assen, 

ten zuiden van de Vaart Zuidzijde, vraagt om een zorgvuldig materiaalgebruik. 

Dit geldt voor zowel de verhardingen als het straatmeubilair en het groen.

Grondgebonden woningen

Situering

De voorgevels worden georiënteerd op de openbare ruimte. Aan- en uitbouwen, 

alsmede bijgebouwen worden als los afleesbare volumes geïntegreerd met het 

hoofdvolume.

Massa en vorm

Er is vormverwantschap per cluster. De woningen krijgen twee of drie lagen 

met een plat dak. De eventuele derde laag ligt terug ten opzichte van de 

tweede laag. De eerste bouwlaag kan worden verbijzonderd door middel van 

een erker.

Detaillering

Uitgangspunt is een eenvoudige, doelmatige detaillering. Extra detaillering als 

accent is mogelijk.

Materiaal- en k leurgebruik

De gevels worden uitgevoerd in baksteen met aardkleuren. Het kleurgebruik is 

overwegend traditioneel.

Appartementencomplex

Situering

De voorgevel van het gebouw staat in de rooilijn. Voor het doorzicht de Ulohof 

in, is het van belang dat het profiel van de Ulohof minimaal 9 m is. Daarnaast 

kan het doorzicht worden versterkt door de gevel deels terug te laten springen 

op de hoek van de Gymnasiumstraat en de Ulohof.

Het gebouw kent een tweezijdige oriëntatie aan de Gymnasiumstraat en de 

Ulohof. De hoofdentree van het gebouw ligt aan de Gymnasiumstraat en/of de 
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Ulohof. Parkeren ten behoeve van bewoners vindt plaats aan de achterzijde van 

het gebouw. Bezoek en brengen en halen (taxi's, dienstverlening, 

doktersbezoek et cetera) vinden plaats aan de voorzijde door middel van 

langsparkeren.

Hoofdvorm

De bouwhoogte dient passend bij de omgeving te zijn; maximaal twee 

bouwlagen aan de straat met een platte afdekking of twee bouwlagen met een 

kap. Indien er drie bouwlagen met een platte afdekking worden gemaakt, dient 

de derde bouwlaag terugliggend (onder een hoek van 45 graden) te worden 

gerealiseerd.

Aan- of uitbouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Er is een verticale 

geleding in de gevels.

Materiaal- en k leurgebruik

Gevels worden uitgevoerd in metselwerk in aardkleuren. Er is sprake van 

traditioneel kleurgebruik. Eventuele hellende daken worden afgedekt met 

dakpannen.

Openbare ruimte

Verhardingen

De openbare ruimte wordt afgestemd met de nieuwe inrichting van de 

Gymnasiumstraat. Er wordt gebruikgemaakt van rijwielpadbanden in plaats van 

klassieke trottoirbanden.

De bestrating van de rijwegen wordt uitgevoerd in genuanceerd gebakken 

dikformaat klinkers. Ook de goten worden in deze rood genuanceerde steen 

uitgevoerd.

De parkeerplekken worden gemarkeerd door zwarte 'matjes', gemaakt van 

zwarte, gebakken klinkers. Hierdoor worden de parkeerplaatsen duidelijk 

aangegeven voor de gebruikers, zodat de bezetting optimaal kan zijn. 

Bovendien geeft de zwarte kleur een maskering voor eventuele olievlekken.

De trottoirs bestaan uit tegels, formaat 30x30 cm, in een grijstint. Dit refereert 

ook aan de stoeptegels die in de omgeving worden gebruikt. Aan de westzijde 

is een school gelegen waar de stoep ook duidelijk aanwezig is.

Daar waar auto's over de stoep naar hun garage/inrit moeten rijden, worden de 

tegels in een extra dik formaat aangebracht.

Bijzondere plekken

In de wegverharding wordt de rijweg in de Prinses Irenestraat bij de zijweg naar 

de Ulohof gemarkeerd met een plateau in gele, gebakken klinkers. Deze 

toegang dient als begin van een specifieke kiss and ride-zone, voor het 

brengen en halen van leerlingen van de daar aanwezige school. De 

wegbrengers/halers kunnen keren op een eveneens in gele klinkers 

aangelegde 'rotonde', zodat het woongebied niet zal worden belast door verkeer 

anders dan bestemmingsverkeer. De 'rotonde' wordt gemarkeerd door zwarte 

gebakken steen in concentrische cirkels.
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Groen

In het gebied zijn een monumentale en een waardevolle boom aanwezig die 

zorgvuldig gespaard moeten blijven. Het overige bestaande groen moet zo veel 

mogelijk worden ingepast in het inrichtingsplan. Als nieuwe bomen worden in 

de zone naast de school voorgesteld: Alnus spaethii (elzensoort) en een 

blokvormige haag van Lonicera 'Maigrun' (wintergroen), waarin verspreid enige 

hortensia's 'Annabel' staan. 

Op diverse kavelgrenzen zijn blokhagen van beuk (Fagus sylvatica) gepland, 

laag langs de voortuin (tot 1 m) en hoger langs de achtertuinen (2 m).

In het gebied van het hofje zijn leilinden geprojecteerd aan een zwart metalen 

frame. Het gazon eronder staat in de lente vol bolgewassen, crocus (á la 

Overdinkel), vroegbloeiende narcis ('February Gold', 'Tête à tête') en wilde 

hyacinten (Scilla) ter verwildering.

De tuinmuur tussen het hofje en het koetshuis wordt begeleid door twee 

vakken lage rozen, bijvoorbeeld 'Alcantara' of 'Pavement'-rozen, met daarin 

sierkersen (Prunus spec.). De nieuwe begrenzing van de ingekorte tuin van 

Vaart Zuidzijde 19 wordt gevormd door klimopscreens, waar ook fleurige 

klimplanten als clematis en kamperfoelie aan worden toegevoegd. Ook worden 

andere klimplanten toegevoegd vanwege het beeld en biodiversiteit.

Ook de achterkanten van garages in het gebied van de aanwezige Ulohof 

worden met groenaanplant verzacht. Hier wordt een nader te bepalen sortiment 

(onder andere nieuwe vuurdoornsoorten) toegepast om het beleven van de 

jaargetijden (bloei-, bes-, herfstkleur) te verwezenlijken. Door het toepassen 

van waterinfiltratiesystemen is er weinig ruimte voor nieuwe diepwortelende 

bomen.

Straatmeubilair

De begrenzing van hofje naar het 'koetshuis' (aan de Vaart Zuidzijde) krijgt een 

verbijzondering door een muurtje met spijlenhek, waarin een poortje wordt 

gemaakt.

Het gebied leent zich niet voor verbijzondering qua zitgelegenheid, 

fietsparkeersystemen of speelgelegenheid, door zijn beperkte omvang van de 

openbare ruimte. Wel wordt aandacht besteed aan het straatverlichtingplan. 

Voorgesteld wordt hier de ISLA van Schreder. 

4.2  Verantwoording bestemmingskeuze

Teneinde het planvoornemen een juiste juridische borging te geven, is gekozen 

voor drie bestemmingen, te weten Wonen, Maatschappelijk en Verkeer - 

Verblijfsgebied. Daarnaast is een dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie 

opgenomen als aansluiting op de aanwijzing beschermd stadsgezicht. 

Met de woonbestemming krijgen de grondgebonden woningen een passende 

bestemming, waarin regels worden gesteld aan de bouwmogelijkheden. Hierbij 

is aangesloten bij de uitgangspunten van het bouwplan en het gemeentelijk 

Handboek bestemmingsplannen. 

De mate van detaillering sluit aan bij het bouwplan en het hiervoor aangegeven 

onderzoek. Binnen de bouwstroken zijn vrijstaande of twee aaneen gesloten 

woningen mogelijk (via garages geschakeld).

Bij de woningen kunnen bijgebouwen en aanbouwen worden gebouwd. Deze 
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dienen ten minste 4 m achter de woning te worden geplaatst. Dit mede met 

het oog op de doelstelling om opritten van minimaal 10 m te realiseren op de 

percelen zodat de parkeerdruk in het openbaar gebied beperkt blijft. 

De maatschappelijke bestemming is opgenomen voor het nieuw te realiseren 

woon-zorgcomplex aan de Gymnasiumstraat, bestaande uit appartementen. 

Om de mogelijkheid te behouden de functie van dit gebouw te wijzigen in 

sociale huurwoningen, is hiertoe in de bestemming een binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen.

Het openbare gebied heeft de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied gekregen. 

In deze bestemming is de realisatie van de elementen in de openbare ruimte 

begrepen; de ontsluitingswegen, openbare parkeerplaatsen en 

groenelementen.

De waardevolle boom en de monumentale boom die in het plangebied 

aanwezig zijn, zijn voorzien van een aanduiding en beschermd in de regels.

Ten slotte liggen het noordelijk en oostelijk deel van het plangebied binnen het 

'beschermd stadsgezicht'. Voor dit gebied gelden algemene regels ten aanzien 

van hoofdgebouwen in de vorm van nadere eisen. Deze zijn ook bedoeld om in 

de toekomstige beheersfase de karakteristiek te bewaren. Dit kan door middel 

van het stellen van nadere eisen voor de bouw en het voorkomen van sloop 

zodat geen open gaten ontstaan die nog niet zijn opgevuld. 

4.3  Ontwikkelingsgebieden

4.3.1  Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid

Zoals reeds vermeld in de voorgaande paragraaf is in de maatschappelijke 

bestemming een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen waar de 

mogelijkheid wordt geboden onder voorwaarden de bestemming te wijzigen 

naar een woonbestemming. Hierbij dienen de bouwregels zoals opgenomen in 

de bestemming in acht te worden genomen.

Er is gekozen voor een afwijkingsmogelijkheid, omdat daarmee eventuele 

aanpassingen in grondexploitatie en ten aanzien van parkeren goed kunnen 

worden geregeld.
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Hoofdstuk 5  Toelichting op de regels

5.1  Inleiding

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van 

de verbeelding en de regels. Voor een nadere toelichting op de keuze van de 

bestemmingen wordt ook verwezen naar paragraaf 4.2.

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Tevens sluiten de regels aan bij de 

nieuwe eisen conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008) en het handboek van de gemeente Assen.

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het Bro. Dit geldt tevens voor de opzet van het overgangsrecht.

In het plan zijn al dan niet in directe relatie met de bestemming staande 

voorzieningen toegestaan, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, 

bermen, centrale installaties ten behoeve van energievoorzieningen, 

voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van duikers en 

dergelijke, zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.

5.2  Opzet regels

Het plangebied omvat globaal gezien twee hoofdbestemmingen, te weten 

Wonen en Maatschappelijk. De ontsluiting van het plangebied is bestemd als 

Verkeer - Verblijfsgebied. 

5.3  Nadere toelichting op de regels

Het bestemmingsplan kent drie hoofdbestemmingen en een 

dubbelbestemming te weten:

Maatschappelijk;

Verkeer - Verblijfsgebied;

Wonen;

en

Waarde - Cultuurhistorie.

Maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk geeft het terrein aan waar een nieuw gebouw 

ten behoeve van zorgappartementen kan worden gebouwd. In het gebouw 

worden ook de voor de zorg benodigde ondersteunende medische en facilitaire 

diensten toegestaan. De bestemming Maatschappelijk laat verder 

ondergeschikte detailhandel en horeca toe, bedoeld voor personeel en 

bewoners.

In de bestemming is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor 

het wijzigen van de bestemming in een woonbestemming. 

Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de wegen die het 

gebied ontsluiten en die toegang geven tot de woningen en de 

zorgappartementen. 
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Wonen

Het gedeelte van het plangebied dat wordt bebouwd met in totaal 22 

vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde woningen is bestemd als Wonen 

met de daarbij behorende tuinen en erven.

Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie

Deze bestemming werkt aanvullend op de overige bestemmingen. De 

bestemming biedt extra bescherming aan het gebied dat in het verleden is 

aangewezen als beschermd stadsgezicht van Assen.  
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Hoofdstuk 6  Financiële uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan Ulo-hof gaat over de bouw van 22 

grondgebonden woningen en een complex met appartementen. Ten noorden 

van het plangebied wordt de ontwikkeling van een appartementencomplex 

gerealiseerd. Dit gebied is buiten het plangebied van het bestemmingsplan 

gelaten, maar is wel onderdeel van de gehele herontwikkelingslocatie Wander.

De financiële gevolgen voor de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt met een in 

november 2010 door de raad vastgestelde grondexploitatie voor de gehele 

herontwikkelingslocatie Wander. In deze grondexploitatie zijn alle gemaakte 

kosten (boekwaarde) en nog te maken kosten ten behoeve van de ontwikkeling 

en de uitvoering van het plan opgenomen.

De grondexploitatie laat een exploitatietekort zien. Er is een financiële 

voorziening getroffen om dit exploitatietekort af te dekken. Daarmee is het plan 

economisch uitvoerbaar.

6.2  Verantwoording over inzet van een exploitatieplan

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over 

mogelijkheden voor het verhalen van kosten. In het voorliggende 

bestemmingsplan wordt de realisatie van verschillende bouwplannen in de zin 

van het Bro mogelijk. Indien sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de 

gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vast te stellen. Van het 

vaststellen van een exploitatieplan kan worden afgezien als de kosten 

“anderszins verzekerd” zijn en het stellen van eisen met betrekking tot kwaliteit 

van de openbare ruimte en fasering van het programma niet noodzakelijk wordt 

geacht.

Het vaststellen van een exploitatieplan door de gemeenteraad is niet 

noodzakelijk aangezien het kostenverhaal is verzekerd door het afsluiten van 

een (privaatrechtelijke) overeenkomst. In de overeenkomst worden afspraken 

gemaakt aangaande de realisering van de woningen, het 

appartementencomplex, de aanleg van openbare voorzieningen, de inrichting 

van het openbare gebied en de verrekening van de kosten.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Inspraak en overleg

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is op grond van de Gemeentelijke 

inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. De termijn van 

terinzagelegging was vanaf 11 mei 2012. Tevens is op 15 mei 2012 een 

informatieavond georganiseerd. In totaliteit zijn er 5 inspraakreacties en 2 

overlegreacties ontvangen. Voor de beantwoording van de reacties is een "Nota 

van inspraak en overleg" opgesteld, die als bijlage bij dit bestemmingsplan is 

opgenomen. Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 7 "Nota inspraak 

en overleg" bij dit bestemmingsplan.  

7.2  Uitkomsten overleg ex artikel 3.1.1. Bro

Ten behoeve van het ambtelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. van het 

Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp van het bestemmingsplan aan 

onze overlegpartners voorgelegd. Er zijn 2 overlegreacties ontvangen. Voor de 

beantwoording van de overlegreacties is een "nota van inspraak en overleg" 

opgesteld,  die als bijlage bij dit bestemmingsplan is opgenomen. 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 7 "Nota inspraak en overleg" bij 

dit bestemmingsplan.     

7.3  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure die is geschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan heeft vanaf 20 juli 2012 gedurende een 

periode van 6 weken ter inzage gelegen om een ieder de gelegenheid te bieden 

schriftelijk en/of mondeling zienswijzen op het plan naar voren te brengen. De 

ingediende zienswijzen zijn voorzien van een passend antwoord. Voor de 

beantwoording is een "nota zienswijze" opgesteld, die als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 8 "Nota zienswijze" bij dit 

bestemmingsplan. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Toetsing Flora- en Faunawet in kader van 
sloop 
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Bijlage 2  Ecologisch Onderzoek
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Bijlage 3  Onderzoek Flora en Fauna
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Bijlage 4  Onderzoek Archeologie
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Bijlage 5  Goedkeuring Waterschap Hunze en Aa's
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Bijlage 6  Notitie Geluid
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Gemeente Assen
t.a.v. dhr. R. Lindeboom
Postbus 30018
9400 RA Assen

Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Wander-terrein te Assen
Projectnr. : 20110449
Datum : 7 september 2011
Behandeld door : W. Spreen

Geachte heer Lindeboom,

De gemeente Assen is bezig met een nieuw bestemmingsplan inzake het voormalige Wander-
terrein te Assen. De herinrichting betreft het realiseren van 22 woningen en 18 appartementen. De-
ze woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg tussen de Prinses Irenestraat en
de Gymnasiumstraat. Deze weg wordt in dit onderzoek aangemerkt als Ulohof.

De wettelijke rijsnelheid op de nieuwe weg en de bestaande wegen in de directe omgeving bedraagt
30 km/h. Daar deze wegen van rechtswege geen zone hebben, hoeft de geluidsbelasting ten gevol-
ge van deze wegen ook niet te worden getoetst aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.

Ten noorden en oosten van het plangebied liggen de 50 km/h wegen Vaart ZZ en Collardslaan. Uit
de VMK van de gemeente Assen blijkt dat de afschermende werking van de 1

e
lijns bebouwing

langs deze wegen dusdanig is, dat de voorkeursgrenswaarde in het plangebied niet wordt over-
schreden. Deze wegen zijn in het voorliggende onderzoek daarom niet beschouwd.

De gemeente Assen heeft aangegeven dat in het kader van de goede ruimtelijke ordening de ge-
luidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van de 30 km/h wegen wel inzichtelijk
moet worden gemaakt. Deze geluidsbelasting kan tevens worden gehanteerd om de geluidwering
van de gevels te toetsen aan het bouwbesluit.

De situatie is weergegeven in afbeelding 1. Met betrekking tot de woningen is uitgegaan van
drie geluidsgevoelige bouwlagen en met betrekking tot het appartementengebouw van vier geluids-
gevoelige bouwlagen.

Verkeersgegevens
Aan de Prinses Irenestraat staat een basisschool. De ouders die de kinderen halen of brengen kun-
nen keren op de nieuw aan te leggen rotonde in de Ulohof en vervolgens weer via de Prinses Irene-
straat vertrekken. Vanaf de rotonde tot aan de Gymnasiumstraat zal éénrichtingsverkeer worden
ingesteld.

De gemeente Assen heeft de te hanteren verkeersintensiteiten op de relevante wegen aangeleverd
voor het jaar 2021. In afbeelding 1 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven.
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Afbeelding 1: situatie

De uurintensiteiten en de voertuigverdeling is afgeleid van SANDATA van DHV. In tabel 1 zijn de
gehanteerde uurinteverkeersgegevens weergegeven.

Tabel 1: gehanteerde uurintensiteiten en voertuigverdelingen

uurintensiteit
[%]

voertuigverdeling
[%]

wegvak

dag avond nacht lv mv zv

Ulohof 7,0 2,6 0,7 97 2 1

Prinses Irenestraat 7,0 2,6 0,7 97 2 1

Gymnasiumstraat 7,0 2,6 0,7 97 2 1

De wegen zijn/worden voorzien van klinkers, welke in keperverband zijn/worden gelegd.

Rekenmethode
Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu
1.8 van DGMR. De harde bodemgebieden zijn als zodanig in het rekenmodel ingevoerd. De overige
gebieden zijn als akoestisch zacht verondersteld.

De geluidsbelasting ten gevolge van een weg wordt bepaald conform het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006. Bij het toetsen van de berekende geluidsbelasting mag conform artikel 110g van
de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast vanwege het in de toekomst stiller worden van het
verkeer.

De toe te passen aftrek is weergegeven in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhin-
der 2006 en 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;
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c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artike-
len 111, tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet.

Daar de Wet geluidhinder in deze situatie niet van toepassing is, zijn in dit onderzoek de geluidsbe-
lastingen exclusief aftrek art. 110g Wgh gepresenteerd. De geluidsbelastingen zijn berekend op 1,5
meter boven de vloer van elke bouwlaag.

Een uitwendige scheidingsconstructie van een woning, die de scheiding vormt tussen een verblijfs-
gebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die
niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder geldende ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor de geluidsbelasting in het ver-
blijfsgebied, met een minimum van 20 dB(A). De grenswaarde voor de geluidsbelasting in het verblijfsge-
bied bedraagt bij wegverkeerslawaai 33 dB. Dit betekent dat vanaf een geluidsbelasting vanaf 33 + 20 =
53 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh) er een aanvullend onderzoek dient te worden ingesteld naar de ge-
luidwering van de gevels. In dit onderzoek zijn daarom de geluidscontouren vanaf 53 dB gepresenteerd.

Ter informatie kan worden gemeld dat een geluidsbelasting van 53 dB (excl. aftrek art. 110g) in deze
situatie overeenkomt met een geluidsbelasting van 48 dB (incl. aftrek art. 110g), hetgeen de voorkeurs-
grenswaarde betreft met betrekking tot wegverkeerslawaai.

Berekende geluidsbelasting
Daar de invulling van het plangebied nog enigszins zou kunnen wijzigen, zijn in deze geluidsnotitie
de geluidsbelastingen niet op concrete rekenpunten berekend, maar is de geluidsbelasting in de
vorm van geluidscontouren gepresenteerd. De berekende geluidscontouren exclusief aftrek zijn
weergegeven in figuur 2 t/m 5.

Het blijkt dat de geluidsbelasting alleen op twee woningen en op het appartementengebouw meer
bedraagt dan 53 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh). De geluidsbelasting op deze objecten bedraagt 56
dB. De geluidsbelasting op de twee woningen kan met circa 1 dB worden gereduceerd door stille
klinkers (stille elementenverharding) toe te passen. Hiermee kan nog niet worden voldaan aan de
streefwaarde van 53 dB. Het toepassen van asfalt past ons inziens niet binnen het gewenste straat-
beeld van dit hofje.

Indien de gemeente het aanbrengen van een stille elementenverharding niet wenselijk acht, dient er
bij de toetsing van de geluidwering van de gevels rekening te worden gehouden met de geluidsbe-
lasting exclusief aftrek 110g Wgh. Deze geluidsbelasting kan worden ontleend aan de gepresen-
teerde geluidscontouren.

Met vriendelijke groet,

W. Spreen

Figuur 1: wegen en bodemgebieden
Figuur 2: geluidscontouren Ho = 1,5 meter (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Figuur 3: geluidscontouren Ho = 4,5 meter (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Figuur 4: geluidscontouren Ho = 7,5 meter (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Figuur 5: geluidscontouren appartementen Ho = 10,5 meter (excl. aftrek art. 110g Wgh)

bijlage 1: wegen
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Bijlage 1 - 1/3
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV)

01 Prinses Irenestraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 30 30 30

02 Prinses Irenestraat (doodlopend gedeelte) elementenverharding in keperverband (30km/h) 30 30 30

03 Ulohof (verkeer Pr. Irenstraat via rotonde) elementenverharding in keperverband (30km/h) 30 30 30

04 Ulohof (Pr. Irenestraat - Gymnasiumstraat) elementenverharding in keperverband (30km/h) 30 30 30

05 Gymnasiumstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 30 30 30

7-9-2011 21:43:08Geomilieu V1.81



Bijlage 1 - 2/3
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A)

01 740,00 7,00 2,60 0,70 97,00 97,00 97,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

02 200,00 7,00 2,60 0,70 97,00 97,00 97,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

03 200,00 7,00 2,60 0,70 97,00 97,00 97,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

04 240,00 7,00 2,60 0,70 97,00 97,00 97,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

05 560,00 7,00 2,60 0,70 97,00 97,00 97,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

7-9-2011 21:43:08Geomilieu V1.81



Bijlage 1 - 3/3
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %ZV(N)

01 1,00

02 1,00

03 1,00

04 1,00

05 1,00

7-9-2011 21:43:08Geomilieu V1.81
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Nota van zienswijzen 

Bestemmingsplan “Ulohof” 
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1. Inleiding en juridische procedure 

Het plangebied Ulohof ligt in het centrum van Assen, in de schil rond de binnenstad. Het 

gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing langs de wegen Vaart Zuidzijde, de Prinses 

Irenestraat, de Gymnasiumstraat/Ulohof en de Emmastraat. Het plangebied bestaat uit het 

voormalige terrein van garage de Wander de voormalige Van Lieflandschool en een 

ontwikkellocatie aan de Gymnasiumstraat. De locatie is ontstaan door de verplaatsing van het 

garagebedrijf naar het bedrijventerrein en het slopen van de bebouwing, de school en de 

percelen aan de Gymnasiumstraat, waarmee een lege plek is achtergebleven in het centrum 

van Assen.  

Voor het voorste deel van het gebied direct aan de Vaart Zuidzijde, ten noorden van het 

plangebied is recent een artikel 19 WRO-procedure gevolgd. Hiermee is de bouw van een 

appartementencomplex mogelijk gemaakt. De bouw hiervan is inmiddels voltooid, waarmee 

de open plek in het bebouwingslint langs de Vaart is opgevuld. 

In opdracht van Stichting Woonconcept is onderhavig plan ontwikkeld dat voorziet in een 

invulling van deze centrumlocatie. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in 

een passende juridische/ planologische regeling voor het planvoornemen. Het betreft de bouw 

van grondgebonden woningen van het type vrijstaand en twee-onder-een-kap, de bouw van 

een appartementencomplex en de inrichting van de openbare ruimte. De beoogde 

appartementen krijgen een woon-zorgfunctie (maatschappelijk). In het bestemmingsplan is 

tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming maatschappelijk te 

wijzigen naar wonen (sociale huur).  

Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 

ordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 11 mei 2012 gedurende een periode 

van zes weken ter inzage gelegen. Daarbij is een ieder de gelegenheid geboden mondeling of 

schriftelijk inspraakreacties in te dienen. Naast de inspraak is aan diverse instanties gevraagd 

te reageren in het kader van het vooroverleg. Tijdens deze periode is op 15 mei 2012 ook een 

informatieavond georganiseerd.  In het kader van inspraak en het vooroverleg zijn enkele 

opmerkingen gemaakt. Enkele van de reacties hebben aanleiding gegeven tot een kleine 

aanpassing van het bestemmingsplan. Het plan is daarom gewijzigd als ontwerp in procedure 

gebracht. 

  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met bijbehorende stukken ter inzage gelegen van 20 juli 

2012 tot en met 30 augustus 2012. In deze periode hebben wij een zienswijzen ontvangen. 

Deze wordt hierna weergegeven en voorzien van commentaar. 

2. Zienswijzen en commentaar 

Reclamant 

Reclamant stelt dat het geplande volume te fors is in relatie tot het stedenbouwkundige 

karakter van de straat en is daarbij op zeer korte afstand van de omliggende bebouwing 

geprojecteerd. Het betreft hier voornamelijk de (nieuw te bouwen) woning aan de Prinses 

Irenestraat, welke het dichtst bij het pand aan de Prinses Irenestraat 7 geprojecteerd staat 

(welke in eigendom is van reclamant).   
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Commentaar op de destijds ingediende  inspraakreactie

Onderhavige bouwlocatie ligt op korte afstand van het centrum van Assen. In de 

structuurvisie van Assen is opgenomen dat voor woningbouw gekeken moet worden, naast de 

woningbouw in de uitleggebieden, naar plekken in de stad om te verdichten. Deze locatie 

dicht tegen de binnenstad aan biedt een goede mogelijkheid hiervoor. Gekozen is om een 

woonstraatje te creëren aansluitend op de omliggende bebouwing. Ten noorden, oosten en 

westen van de locatie wordt gebouwd in een soortgelijke verdichting in de 

stedenbouwkundige structuur. Ten zuiden van het plan bevindt zich een iets ontspannener 

woonmilieu. Er is gekozen om hier twee-onder-een-kapwoningen te bouwen en geen 

rijwoningen toe te passen, dit om een soort middenweg te kiezen. Het bouwen dicht op de 

erfgrens is in deze situatie veel voorkomend en vormt hier geen uitzondering. 

Naar mening van reclamant gaat het commentaar op de inspraak voorbij aan de huidige 

situatie (vigerende bestemmingsplan en daadwerkelijke invulling voorafgaande aan de sloop) 

waarin sprake was van een terugliggende rooilijn en een duidelijke zichtlijn vanuit de straat 

op het pand van reclamant.  

De rooilijn wordt in de nieuwe situatie veranderd hetgeen naar mening van reclamant een 

aanzienlijk negatief effect heeft op de zichtlijn en daarmee de herkenbaarheid van het pand 

aan de Prinses Irenestraat 7.  

Tevens wordt de bebouwing te massaal en stedenbouwkundig buitenproportioneel bevonden, 

gezien de ruimtelijke opzet van aangrenzende percelen. Dit ook in relatie tot de forse toename 

van het bebouwingspercentage ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.  

Daarnaast komt naar mening van reclamant de bebouwing dusdanig dicht op de erfgrens van 

het pand aan de Prinses Irenestraat 7 dat naar zijn mening de ruimtelijke kwaliteiten van het 

bedrijfspand worden aangetast.   

Bovendien vindt reclamant dat het hier qua functie om een grensgeval gaat, namelijk wonen 

en een bedrijfsfunctie en zou dit juist impliceren om een grotere afstand aan te houden ten 

opzichte van beide gebouwen in verband met de conflicterende bestemming.     

Commentaar op de zienswijze

In de situatie voor de sloop van de school stond de bebouwing op grotere afstand tot de weg 

dan het geval zal zijn in de situatie van grondgebonden twee-onder-één kapwoningen. De 

hoofdreden van deze terugliggende positionering was de parkeersituatie bij de school. 

Parkeren voor leraren en het halen en brengen van kinderen vonden voor het gebouw plaats. 

Vanwege deze terugliggende bebouwing was het naastliggende pand aan de zijkant zichtbaar,  

echter is hier in de gevel en uitstraling niet op geanticipeerd. In de nieuwe situatie worden de 

woningen verder naar voren gesitueerd, waardoor de zijgevel van het pand niet meer 

zichtbaar zal zijn. Direct zicht op het pand van reclamant zal er dan ook in de nieuwe situatie 

niet meer zijn. Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat het een doodlopende woonstraat 

betreft waar slechts bestemmingsverkeer doorheen gaat. Daarbij ligt de betreffende locatie 

niet aan een zichtzone van een belangrijke verkeersweg.  

 De maat en schaal van de bebouwing is niet sterk afwijkend van de omliggende bebouwing in 

de buurt. De achterliggende woningen aan de Vaart, de Gymnasiumstraat en de Emmastraat 

doen qua bouwmassa en schaal niet onder aan de nieuwe woningen. De tegenoverliggende 
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woningen aan de Prinses Irenestraat zijn niet significant kleiner dan de nieuw te bouwen 

woningen. Er ontstaat door onderhavig planvoornemen geen ongewenste ruimtelijke situatie. 

Het op korte afstand naast elkaar bouwen is een situatie die vaker voor komt in deze 

omgeving, het bouwvoornemen dissoneert daarin niet. Qua bestemming zijn er geen 

conflicterende situaties, het mengen van verschillende functies, wonen en werken, misstaat 

niet in deze situatie dicht bij de binnenstad.  

     

3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 

Naar aanleiding van voorgaande zienswijze ziet de gemeente geen aanleiding het ontwerp 

bestemmingsplan te wijzigen.  
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Planregels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het Ulohof van de gemeente Assen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0106.00BP20116F-C001 met de bijbehorende regels; 

1.3  aanbouw:

een aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, carports hieronder begrepen, 

dat een gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan dat hoofdgebouw; 

aanvulling van de hoofdfunctie van dat hoofdgebouw daaronder begrepen;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of 

het bebouwen van deze gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aan huis gebonden bedrijf:

het beroepsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid door middel van handwerk - niet zijnde een aan huis gebonden 

beroep - waarvan de omvang in een woning met bijbehorende gebouwen past 

en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin behouden blijft;

1.7  aan huis gebonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een 

daarmee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning 

en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend;

1.8  ander-werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.9  ander-bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.10  appartement:

het geheel van bijeen behorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde 

woongelegenheid in een groter gebouw;

1.11  bebouwing:

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.12  Begeleidingscommissie Binnenstad Assen:

de door burgemeester en wethouders ingestelde commissie, die tot taak heeft 

het adviseren van burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen 

van omgevingsvergunningen, wijzigingsplannen, bebouwingsregels en het 

stellen van nadere eisen, voor zover gelegen binnen het beschermd 

stadsgezicht of het waardevol gebied. In deze commissie dienen in ieder geval 

zitting te hebben:

a. de leden van de gemeentelijke Welstandscommissie;

b. een stedenbouwkundige, deskundig op het gebied van monumenten;

c. een persoon, deskundig op het gebied van de plaatselijke cultuur en 

historie;

1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijgebouw:

een vrijstaand gebouw, carports hieronder begrepen, dat een gebruikseenheid 

vormt met en dienstbaar is aan een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw; 

aanvulling op de hoofdfunctie van dat hoofdgebouw daaronder niet begrepen; 

1.16  bijzondere woonvorm:

bewoning door meerdere personen met in ieder geval één gemeenschappelijke 

ruimte waarbij ter plaatse ook een vorm van maatschappelijke of 

sociaal-therapeutische begeleiding plaatsvindt;

1.17  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 

het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 

vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.18  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.19  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 

gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met 

inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.20  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 

bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.21  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

bestemmingsplan "Ulohof" (vastgesteld)   183



1.22  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zijn toegelaten;

1.23  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond;

1.24  dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd 

voor de huishouding van een persoon (en zijn/haar gezin of naar de aard 

daarmee gelijk te stellen samenlevingsvorm) wiens huisvesting daar, met het 

oog op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is;

1.25  escortbedrijf:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig 

of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere 

plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 

1.26  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.27  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel 

gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.28  horeca(bedrijf/-voorziening):

het bedrijfsmatig verschaffen c.q. verstrekken van logies, dranken, maaltijden 

en/of kleine eetwaren, zoals het hotelbedrijf, het restaurantbedrijf, een 

snackbar, een café of een combinatie van twee of meer van deze bedrijven;

1.29  maatschappelijke voorzieningen:

culturele, educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke 

voorzieningen, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van 

deze voorzieningen;

1.30  peil:

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: 

de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen, het gemiddelde van het aansluitende afwerkte maaiveld;  
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1.31  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 

vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een 

seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder 

begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.32  uitbouw:

de vergroting van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane 

grondvloer;

1.33  voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel, vanwaar het gebouw 

hoofdzakelijk toegankelijk is; indien een gebouw met meerdere zijden aan de 

weg grenst, geldt de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te 

wijzen gevel(s);

1.34  winkel:

een gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling dienstbaar is aan de uitoefening 

van de detailhandel;

1.35  woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één 

huishouden;

1.36  woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 

elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 

eenheid kan worden beschouwd;

1.37  woonhuis:

een zelfstandig gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneen gebouwd, dat slechts 

één woning omvat.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 

geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 

zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, 

of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 

(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en 

dakkapellen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 

ondergeschikte bouwonderdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 

luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen, waaronder mede begrepen bijzondere 

woonvormen;

met daarbij behorende:

b. gebouwen;

c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

d. tuinen;

e. erven;

f. waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. groenvoorzieningen;

h. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve 

van deze functie binnen de bestemming dient te worden opgelost.

In de bestemming zijn dienstwoningen niet begrepen.

3.2  Bouwregels

Op de voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden mogen uitsluitend 

bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

3.2.1  Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd met dien 

verstande dat bijgebouwen tot een oppervlakte van totaal 100 m2 buiten het 

bouwvlak mogen worden gebouwd;

b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen 

dan respectievelijk 8 m en 12 m;

c. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen mogen niet meer bedragen dan 

respectievelijk 3,5 en 6 m.

3.2.2  Andere-bouwwerken

Voor andere-bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van andere-bouwwerken vóór de voorgevel bedraagt ten 

hoogste 1 m, met uitzondering van straatmeubilair waarvoor een 

bouwhoogte geldt van 1,5 m;

b. in overige gevallen dan genoemd onder a mag de bouwhoogte niet meer 

dan 2,5 m bedragen, met uitzondering van licht- en vlaggenmasten 

waarvoor geldt dat de hoogte ten hoogste 8 m bedraagt;

c. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan mogen worden gehandhaafd.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

a. de plaats en afmetingen van de bebouwing;

ten behoeve van:

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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f. de sociale veiligheid;

g. externe veiligheid.

3.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in een 

woonbestemming, met dien verstande dat:

a. een woongebouw met daarin niet meer dan 18 woningen wordt gebouwd;

b. er voor de nieuwe functie voldoende parkeergelegenheid wordt 

gerealiseerd;

c. de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer mogen bedragen 

dan respectievelijk 8 m en 12 m;

d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken.
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten en paden met hoofdzakelijk een ontsluitingsfunctie voor 

de aanliggende erven;

b. verblijfsfuncties;

c. water en watergangen;

d. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;

e. tuinen, erven en terreinen;

f. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

g. voet- en fietspaden;

h. waterhuishoudkundige voorzieningen.

met dien verstande dat:

i. monumentale bomen inclusief de ondergrondse groeiplaats ter plaatse van 

de aanduiding 'monumentale boom' behouden dienen te blijven.

4.2  Bouwregels

Op de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden mogen 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd. 

4.2.1  Andere-bouwwerken

Voor een ander-bouwwerk geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag 

bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

a. de plaats en afmetingen van de bebouwing;

ten behoeve van:

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. de sociale veiligheid;

g. externe veiligheid.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde 

bestemmingen: 

1. Het aanleggen van verharding en graven lof het stallen van materialen ter 

plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';

2. het vellen van bomen.

b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden, die: 

1. het normale onderhoud betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 
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plan. 

c. De onder a genoemde vergunning ten behoeve van het vellen van de boom 

kan slechts worden verleend indien de monumentale waarde van de boom 

niet langer aanwezig is en deze niet zonder ingrijpende maatregelen aan 

de boom kan worden hersteld, of de monumentale waarde in redelijkheid 

niet meer is te handhaven, of de boom zich in een zodanige staat bevindt, 

dat de veiligheid van gebruikers van het omliggende terrein in gevaar wordt 

gebracht. Voor het verlenen van de vergunning als bedoeld onder a ten 

behoeve van andere werkzaamheden of het stallen van materialen geldt dat 

deze slechts wordt verleend indien er geen direct of indirecte schade zal 

ontstaan aan de boom.

bestemmingsplan "Ulohof" (vastgesteld)   190



Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen in de vorm van vrijstaande, halfvrijstaande en middels aan- of 

bijgebouwen geschakelde woningen;

b. de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, met dien verstande dat dit 

is toegestaan tot ten hoogste 50% van het bebouwde oppervlakte en tot 

een maximum van 40 m² ;

met daarbij behorende:

c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. tuinen en erven;

met dien verstande dat:

f. als uitgangspunt geldt dat parkeren op eigen erf plaatsvindt.

5.2  Bouwregels

Op de voor "Wonen" aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten 

dienste van de bestemming worden gebouwd. 

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;

c. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw respectievelijk blok van aaneen 

gebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten 

minste 3 m;

d. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10,5 m, met dien verstande dat de 

goothoogte tot 3,5 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens niet 

meer bedraagt dan 7 m.

5.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden op een afstand van ten minste 4 

m achter de voorgevel van een hoofdgebouw gebouwd, met dien verstande 

dat de afstand tot de openbare weg ten minste 10 m dient te bedragen ten 

behoeve van een oprit voor motorvoertuigen;

b. in uitzondering op het bepaalde onder a mogen erkers voor de voorgevel 

worden gebouwd, mits de diepte van een ronde erker niet meer bedraagt 

dan 2,2 m en de diepte van een rechthoekige erker niet meer bedraagt dan 

1,5 m, met dien verstande dat de afstand van de voorgevel van de erker tot 

de naar de weg gekeerde perceelsgrens minimaal 1,5 m bedraagt;

c. de breedte van de erker mag, buitenwerks gemeten, maximaal 85% van de 

breedte van de gevel van het hoofdgebouw waarin de erker wordt geplaatst, 

bedragen;

d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse 

perceelgrenzen gebouwd worden;

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen, 

exclusief erker, per hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 65 m²;

f. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van erkers niet meer dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw 

mag bedragen.

bestemmingsplan "Ulohof" (vastgesteld)   191



5.2.3  Andere-bouwwerken

Voor een ander-bouwwerk, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1 m bedragen indien de bouwwerken 

vóór de voorgevel van de woning en/of het verlengde daarvan worden 

gebouwd;

b. in overige gevallen dan genoemd onder a mag de bouwhoogte niet meer 

dan 2,5 m bedragen, met uitzondering van licht- en vlaggenmasten 

waarvoor geldt dat de hoogte ten hoogste 8 m bedraagt;

c. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan mogen worden gehandhaafd. .

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

a. de plaats en afmetingen van de bebouwing;

ten behoeve van:

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. de sociale veiligheid;

g. externe veiligheid.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen het gebruik van een oprit voor andere doeleinden dan parkeren van 

eigen voertuigen. 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in 5.1 voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf in 

een woning en daarbij behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot ten 

hoogste 50% van het bebouwde oppervlakte en tot een maximum van 40 m², 

met dien verstande dat:

a. het gebruik zowel naar aard als wat betreft de visuele aspecten ervan met 

het woonkarakter in overeenstemming is en de woonfunctie in 

overwegende mate gehandhaafd blijft;

b. het gebruik geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt.

5.5.1  Afwegingskader

Een in 5.5 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de sociale veiligheid;

f. externe veiligheid.
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Artikel 6  Waarde - Cultuurhistorie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'waarde – cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd 

voor:

a. het behoud, de bescherming en/of het herstel van het cultuurhistorische 

karakter van het beschermd stadsgezicht wat tot uitdrukking komt in: 

1. de cultuurhistorische en archeologische waarde van het plangebied; 

2. de singelstructuur; 

3. de wegenstructuur;

4. de groenstructuur en de beplanting;

5. de openbare ruimte; 

6. de omringende bebouwing, waarvan met name de parcellering, hoofdvorm 

van gebouwen, de materiaalkeuze en de gevelindeling bepalend zijn voor 

de karakteristiek;

b. een en ander zoals beschreven in het aanwijzingsbesluit (augustus 1988), 

zoals deze als Bijlage 1 Beschermd stadsgezicht bij deze regels is 

opgenomen; 

c. de bescherming van archeologische waarden;

6.2  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het behoud, de 

versterking en/of het herstel van het beschermde stadsgezicht nadere eisen 

stellen ten aanzien van de volgende onderwerpen.

6.2.1  Goot- en/of (nok)hoogte

De goot- en/of (nok)hoogte van gebouwen indien dit in verband met de in de 

omgeving aanwezige bebouwing en het in acht nemen van de waarden van het 

beschermd stadsgezicht wenselijk, dan wel noodzakelijk is.

6.2.2  Situering bouwwerken

De situering van bouwwerken indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de 

bezonningssituatie, de privacy, de bereikbaarheid voor de brandweer en andere 

hulpdiensten en dergelijke, dan wel indien dit uit een oogpunt van 

stedenbouwkundige of ruimtelijk-functionele kwaliteit, dan wel ter bescherming 

van de cultuurhistorische waarden wenselijk is.

6.2.3  Diepte van aan-/uitbouwen

De diepte van aan-/uitbouwen gerekend vanuit de achtergevel, waarbij geëist 

kan worden dat deze diepte beperkt wordt tot maximaal 5 m in verband met de 

openheid van een binnenterrein.

6.2.4  Afmetingen hoofdgebouwen

De afmetingen van hoofdgebouwen indien deze grenzen aan hoofdgebouwen 

die op de kaart zijn aangeven als rijksmonument of gemeentelijk monument, 

met dien verstande dat de goot- en/of bouwhoogte niet meer dan 20% mogen 

afwijken van de goot- en/of bouwhoogte van genoemde monumenten, een kap 

zal worden toegepast en de kapvorm en nokrichting worden afgestemd met de 

kapvorm en nokrichting van de monumenten.
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6.2.5  Toepassing kappen

Het afdekken van een nieuw hoofdgebouw met een kap of een daarmee 

vergelijkbare dakbeëindiging indien het te vervangen hoofdgebouw plat was 

afgedekt en het in verband met de visuele kwaliteit en de cultuurhistorische 

waarden van de omgeving van het pand wenselijk is dat een vervangend pand 

met een kap wordt afgedekt. 

6.2.6  Parcellering

Het in acht nemen van de historische parcellering, dan wel een daarmee 

vergelijkbare indeling van percelen langs openbaar gebied indien sprake is van 

het vervangen van bebouwing of het splitsen van panden in smallere eenheden, 

waarbij geëist kan worden dat aangesloten wordt bij de in het desbetreffende 

gebied voorkomende kavelbreedte.

6.2.7  Gevelindeling

Het in acht nemen van een verticale gevelindeling, indien dit gewenst of 

noodzakelijk is in verband met het straatbeeld waarbinnen de betreffende 

bebouwing wordt opgericht of verbouwd.

De Begeleidingscommissie Binnenstad Assen wordt omtrent het stellen van 

een nadere eis gehoord.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken en/of 

werkzaamheden, geen normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 

zijnde, uit te voeren op de voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen 

gronden: 

1. het vellen, snoeien, rooien of anderszins beschadigen van bomen in 

het openbaar gebied;

2. het aanbrengen van beplantingen in het openbaar gebied; 

3. het aanleggen, veranderen of verwijderen van hekwerken, stoeppalen 

met kettingen, gemetselde buitentrappen en tuinmuren; 

4. het aanleggen, verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden 

en het aanbrengen, veranderen of verwijderen van 

oppervlakteverhardingen, voor zover het meer dan 30 m2 betreft; 

5. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden indien het 

grondwerkzaamheden betreft waarbij sprake is van een hoogteverschil 

van meer dan 30 cm; 

6. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-, energie- 

of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur. 

b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing indien het andere-werken 

en/of werkzaamheden betreft die in uitvoering zijn op het tijdstip van het 

van rechtskracht worden van het plan. 

c. De andere-werken en/of werkzaamheden als genoemd onder a zijn slechts 

toelaatbaar indien en voor zover het onder a, sub 1 genoemde vellen of 

rooien van bomen noodzakelijk is in verband met ernstige hinder, gevaar of 
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ziekte van de boom en herplant is verzekerd; 

d. Indien en voor zover de aangewezen gronden zijn aangeduid met 

'monumentale boom' en binnen de kroonprojectie van deze boom 

activiteiten plaats vinden, wordt de onder a genoemde vergunning slechts 

verleend indien door de werken en/of de werkzaamheden, dan wel door de 

daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen geen schade wordt 

toegebracht aan de betreffende boom/bomen respectievelijk geen 

waarschijnlijke inkorting van de levensduur van de boom/bomen 

plaatsvindt. 

e. De werkzaamheden als genoemd onder a, sub 5 geschieden op advies van 

de provinciaal archeoloog. 

6.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de gebouwen geheel of 

gedeeltelijk te slopen.

b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing indien het de sloop betreft die 

in uitvoering is op het tijdstip van het van rechtskracht worden van het plan. 

c. Het geheel of gedeeltelijk slopen is slechts toelaatbaar indien en voor 

zover dit noodzakelijk is: 

1. ter uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend en de herbouw binnen één jaar is verzekerd;

2. vanwege gevaar voor instorting. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 

bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij 

de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van gronden voor een escortbedrijf of een seksinrichting;

b. het gebruik van gronden voor opslag van onbruikbare of althans aan hun 

oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan:

a. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan 

de werkelijke afmetingen in het terrein, met dien verstande dat de in het 

plan aangewezen afstand tussen enige bebouwingsgrens en enige 

weggrens niet wordt verkleind, de structuur van het plan niet wordt 

aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad 

en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste 

verwezenlijking van het plan;

b. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen en 

percentages van de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet 

meer dan 10% mogen bedragen van de in dit plan aangewezen of daarvan 

te herleiden maten en/of percentages;

c. ten aanzien van het bepaalde over het bouwen van (hoofd)gebouwen binnen 

het bouwvlak en worden toegestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar 

de buitenzijde worden overschreden door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 

balkons en galerijen, mits de bebouwingsgrens met niet meer dan 1,2 m 

wordt overschreden;

d. ten aanzien van het bepaalde over het bouwen van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en worden toegestaan dat:

1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten 

hoogste 10 m;

2. kunstwerken worden gebouwd tot een hoogte van ten hoogste 15 m. 

9.2  Afwegingskader

Een in lid 9.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 

indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de sociale veiligheid;

f. externe veiligheid.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 

mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan 

binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.

10.2  Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 10.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 

plan.

10.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 

voortgezet.

10.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 

10.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 

verkleind.

10.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 10.4, na de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten.

10.7  Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot 

een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer personen kunnen 

burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen dat 

overgangsrecht buiten toepassing laten.

10.8  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 10.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Ulohof.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Beschermd stadsgezicht
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Woonconcept Vastgoed 

T.a.v. dhr. R.A.H. Wennemers 

Postbus 132 

7940 AC  MEPPEL 
 

Contactpersoon  Team BWO 
Telefoon  14 0592 

Bezoekadres  Noordersingel 33 
  Assen 

Uw brief van   
Uw kenmerk   
Ons kenmerk   

Bijlagen   
Datum  22-07- 2015 

Verzenddatum  06-08-2015 
 

Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2014-1013 
                (bij verdere correspondentie over deze aanvraag dit nummer vermelden). 

 
 
 
Geachte heer Wennemers, 
 
 
Op 22 december 2014 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
bouwen van 8 woningen (wijziging op eerder verleende vergunning) op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Assen, sectie AA, nr. 13660, plaatselijk bekend Pr. Irenestraat/ Ulohof te Assen. Uw aanvraag 
is geregistreerd onder nummer O2014-1013.  
 
 
Besluit 
Wij verlenen u de omgevingsvergunning. Met dit besluit geven wij u toestemming voor de activiteiten 
‘Bouwen’ en ’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. 
 
 
Ontbrekende gegevens  
Wij hebben nog een aantal gegevens en documenten van u nodig voor u met de werk kunt beginnen. Het 
gaat om de volgende gegevens: 
• Een palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus van palen. 
U dient deze gegevens en documenten zo snel mogelijk bij ons in te dienen, echter uiterlijk 3 weken voor 
u met het werk begint moeten deze gegevens bij ons binnen zijn. 
 
 
Voorwaarden 
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden, namelijk: 
• Van de ingediende constructieve berekeningen, tekeningen en/of rapporten dienen er nog 

goedkeuring van het gemeentelijk bouwtoezicht te worden verkregen. Met de 
bouwwerkzaamheden mag niet worden begonnen voordat deze goedkeuring is verkregen. 

 
 
Verplichtingen 
U mag pas met het bouwen beginnen nadat de juiste plaats is aangewezen door de gemeente. Hiervoor 
moet u contact opnemen met uw toezichthouder. Zijn telefoonnummer staat in de bijlage vermeld. 
 
In de bijlage staat een samenvatting van de overige belangrijkste verplichtingen die u voor en tijdens de 
bouw heeft. De volledige tekst staat in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit, die u digitaal kunt vinden via 
www.overheid.nl 
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Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Uw aanvraag is behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De conceptvergunning 
heeft met ingang van 14 mei 2015, zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben gedurende deze periode 
geen reacties ontvangen. (zienswijzen) 
 
Motivering ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ 
Uw aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 voor het bouwen en voor het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan aan artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.   
 
Het bouwplan valt binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan “Ulohof”. Voor het perceel 
zelf geldt de bestemming ‘Wonen’ (artikel 5). Het bouwplan is in strijd met de regels van het 
bestemmingsplan omdat artikel 5 lid 5.1 sub a bepaalt dat de gronden bestemd zijn voor woonhuizen in 
de vorm van vrijstaande, half vrijstaande en middels aan- of bijgebouwen geschakelde woningen. Het 
bouwplan betreft het bouwen van 2 blokken van 4 rijwoningen. Verder is het bouwplan in strijd met 
artikel 5 lid 5.2 sub b aangezien dit artikel bepaalt dat er maximaal 7 woningen mogen worden gebouwd. 
Uw aanvraag is voor het bouwen van 8 woningen.  
 
Aangezien dat:  

• Wij op basis van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3, van de Wabo een project afwijkingsbesluit 
kunnen nemen. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. De ruimtelijke 
onderbouwing maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. 

• Het ontwerpbesluit overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), met ingang van 14 mei 2015 gedurende een periode van zes weken ter 
inzage heeft gelegen, teneinde een ieder de gelegenheid te bieden het plan in te zien en 
daartegen zienswijzen in te dienen bij ons college. 

• Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. 
Verder voldoet uw bouwplan aan redelijke eisen van welstand, aan de bepalingen van de Wet 
ruimtelijke ordening, de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening Assen. Omdat uw 
aanvraag past binnen alle regelgeving, verlenen wij u de omgevingsvergunning. 
 
 
Leges 
De leges voor de omgevingsvergunning bedragen: 
Variabele leges - wonen         €  23.760,00 
Afwijkingsbesluit met ruimtelijke onderbouwing      €     3.050,40  
Totaal         €         26.810,40 
 
De factuur wordt u separaat toegezonden. 
 
 
Beroep 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan. U moet daarvoor in tweevoud een 
beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. U moet dat doen binnen zes weken na de publicatie van dit besluit in Berichten van de 
Brink. U moet dit beroepsschrift ondertekenen, van een datum voorzien en van uw naam en adres. Het is 
belangrijk dat u vermeldt waarom u het niet eens bent met het besluit. U kunt ook digitaal een 
beroepsschrift indienen bij het digitale loket van de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx  
 
Ook andere belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit.  
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Publicatie en inwerkingtreding 
Wij publiceren de vergunning in Berichten van de Brink in het Drenthe Journaal, op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Staatscourant.  
 
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. 
U kunt met de werkzaamheden beginnen als de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Deze termijn is zes weken en begint één dag na bekendmaking van het besluit. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het team Bouwen, Wonen en Ondernemen, 
telefoonnummer 14 0592 of per e-mail: info@assen.nl  
Vergeet niet het registratienummer te vermelden. Dit nummer staat in het onderwerp van deze brief.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
medewerker publieke dienstverlening 
 
 
NB. Deze brief is ook naar de gemachtigde gezonden.  
Oving Architecten B.V.  
T.a.v. mevr. F.R. Neerhof Oving  
Hoge der A26 
9712 AE Groningen 

DSambo
Stempel
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Plichten voordat u met de bouw begint  
U moet tenminste 2 dagen van tevoren aan uw toezichthouder melden dat de werkzaamheden beginnen. 
Dit geldt ook voor ontgraven, heien en grondverbeteringwerkzaamheden. 
 
Plichten tijdens de bouw  
1. U moet het bouwafval op de bouwplaats scheiden in de volgende categorieën: 

a: gevaarlijke afvalstoffen; 
b: steenwol, als dit meer is dan 1 m3 per bouwproject; 
c: glaswol, als dit meer is dan 1 m3 per bouwproject; 
d: overig afval: 

 Dit afval moet u afvoeren naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting; 
 
2.    De grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden op de bouwlocatie mag niet worden afgevoerd. 

Eventueel vrijkomende grond moet op het terrein zelf worden toegepast. Als u toch overtollige 
grond moet afvoeren, dan moet dit naar een daartoe bestemde inrichting, met een depotonderzoek 
of ander bodemonderzoek dat niet ouder dan 2 jaar is. 

 
3.    Alle wapening van de gewapend betonconstructies moet door het bouwtoezicht zijn goedgekeurd  

voordat met het betonstorten van het betreffende onderdeel wordt begonnen. U moet ten minste 1 
werkdag voor het storten van het beton uw toezichthouder melden dat de wapening voor controle 
gereed ligt. 

 
4.    Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat, moet op veilige wijze uitgevoerd worden. In 

ieder geval moeten de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en in 
de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven 
en terreinen en hun gebruikers. 

 
5.     Tijdens de bouw moeten op het bouwterrein op verzoek van uw toezichthouder de  

omgevingsvergunning en de bijbehorende bescheiden beschikbaar zijn.  
 
6.     Het terrein waarop gebouwd wordt, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden 

verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en het aangrenzende open erf of 
terrein zijn afgescheiden als gevaar of overlast te verwachten is. 

 
7. U moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden het einde van de 

werkzaamheden bij uw toezichthouder melden. Vervolgens zal de toezichthouder uw bouwwerk 
inspecteren. 

 
Plichten bij ingebruikneming van het bouwwerk 
Als uw bouwwerk af is, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen als: 
- het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de afdeling Vergunningen en Handhaving 
- er niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning. 
 

Toezichthouder van uw bouwplan is dhr. P. Folkersma telefoon: 14 0592  
 
e-mail adres van uw toezichthouder is  p.folkersma@assen.nl 
  
 
  
 
 


