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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

De voorliggende omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering heeft betrekking op het realiseren van 

drie woningen in het dorp Glimmen in de gemeente Groningen. De activiteit betreft het bouwen van drie 

woningen en de daarbij behorende erven en toegangsweg.

De ter plaatse geldende beheersverordening laat de voorgenomen activiteit niet toe en dus is een 

planologische afwijking nodig. Door de gemeente Groningen is aangegeven medewerking te kunnen 

verlenen aan realisatie van het project. Voor de planologische afwijking is een omgevingsvergunning vereist 

en, omdat de bouw van de drie woningen met de bestemming van de gronden (met de kadastrale 

aanduiding gemeente Haren, sectie H, nummer 3879) conflicteert, is er een ruimtelijke motivering nodig. 

Die ruimtelijke motivering moet aantonen dat met de afwijking sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Voorliggend rapport voorziet hierin.

1.2  Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt in het midden van het dorp Glimmen, dat sinds 1 januari 2019 onderdeel is van de 

gemeente Groningen. Het dorp Glimmen ligt twee kilometer zuidelijker dan het dorp Haren aan de 

Rijksstraatweg, de doorgaande weg van de stad Groningen naar Assen. In de omgeving van liggen andere 

kleine dorpjes zoals Harendermolen, Onnen, Blankeweer en Yde. De omgeving wordt verder bepaald door 

de rijksweg A28 tussen Groningen en Assen aan de westzijde van het dorp en, op dezelfde route, de 

spoorlijn aan de oostelijke zijde. Op de onderstaande afbeelding is het projectgebied weergegeven.

Figuur 1. Plangebied bevindt zich in het rode kader (bron: topotijdreis.nl).
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Figuur 2. Luchtfoto plangebied; het plangebied bevindt zich in het rode kader (bron: Google Maps).

Het projectgebied bestaat uit het perceel met kadastrale aanduiding gemeente Haren, sectie H, nummer 

3879. De oppervlakte is ongeveer 2.347 m2. Het projectgebied wordt aan de oost- en zuidzijde begrensd 

door respectievelijk de Beukenlaan en de Meidoornlaan. Aan de overige zijden vormen woningen (met 

tuinen) de begrenzing.

Figuur 2. Projectgebied (bron: kadastralekaart.com).

 8



 Beukenlaan te Glimmen

1.3  Geldend bestemmingsplan en afwijking

Voor het projectgebied geldt op dit moment de 'Beheersverordening Glimmen' en de gemeenteraad van de 

voormalige gemeente Haren stelde deze vast op 24 juni 2013. De onderstaande figuur bevat een uitsnede 

van de verbeelding. De navolgende tekst bespreekt wat de geldende regels zijn in dit plan en in hoeverre zij 

een conflict opleveren met het voorgenomen project.

Figuur 3. Uitsnede 'Beheersverordening Glimmen' (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

'Beheersverordening Glimmen'

Op grond van de beheersverordening geldt voor het projectgebied de bestemming 'Wonen - Woongebouw'. 

Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor appartementen, een halfverdiepte parkeerkelder en de 

daarbij behorende voorzieningen. Omdat de voorgenomen ontwikkeling (het bouwen van woningen en dus 

geen appartementen) niet past in deze omschreven functies voor het gebied, is het nodig om op dit 

onderdeel af te wijken van de geldende beheersverordening. Ook wordt opgemerkt dat de bouwregels van 

de bestemming een belemmering vormen voor dit project. Goed beschouwd moet van de geldende 

beheersverordening worden afgeweken op de onderstaande onderdelen:

de te realiseren woonvorm wijkt af van hetgeen nu is toegestaan: drie vrijstaande woningen in plaats 

van acht appartementen.

de te bouwen woningen passen niet in de bouwregels van de beheersverordening. De bouwregels 

waarvan wordt afgeweken betreffen ten eerste de regels omtrent het bouwvlak. De te bouwen 

woningen passen namelijk niet in het huidige bouwvlak. Voornamelijk in de richting van het adres 

Beukenlaan 55. T

Voor de overige regels van de beheersverordening geldt dat dit bouwplan daarmee in overeenstemming is.

Omdat het projectvoornemen niet past in de functieomschrijving van de ter plaatse geldende bestemming, 

is het noodzakelijk om af te wijken van de beheersverordening. Deze onderhavige omgevingsvergunning 

met een ruimtelijke motivering voorziet hierin. Zoals in paragraaf 1.1 al aangegeven wordt deze 

omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Motivering afwijking

AD 1.

De drie woningen worden verdeeld over het perceel gesitueerd. Gezien het volume van de woningen in 
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relatie tot de omliggende bestaande woningen en hetgeen op dit moment planologisch is toegestaan, is het 

bouwplan hier goed inpasbaar.

AD 2.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan is het niet gelukt om het projectgebied te ontwikkelen, 

passend binnen de bestemming 'Wonen - Woongebouw'. Gezien de kwantitatieve en kwalitatieve 

woningbehoefte in Glimmen, en de gehele gemeente Groningen, is een afwijking van de bestemming en 

herontwikkeling tot woonperceel in dit geval dan ook te rechtvaardigen.

1.4  Leeswijzer

In het vervolg van deze omgevingsvergunning wordt in de eerste plaats ingegaan op het relevante beleid 

van het Rijk, de provincie en de gemeente Groningen. Hoofdstuk 3 bespreekt de inhoud van het project en 

geeft een motivering. Vervolgens bespreek hoofdstuk 4 de randvoorwaarden en de omgevingsaspecten die 

een rol spelen bij dit project. Hoofdstuk 5 gaat in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project. 

Als laatste wordt in hoofdstuk 5 de economische uitvoerbaarheid van het project besproken.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Rijksbeleid

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR is de 

visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft een integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 

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

vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland; 

verbeteren van de bereikbaarheid; 

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. 

Met de hiervoor genoemde doelen zijn dertien nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder 

gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 

nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke 

ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de 

actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen 

afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. 

Bij gebiedsontwikkeling is "een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten" van belang. Hierbij hanteert het Rijk de ladder van duurzame verstedelijking. Deze 

is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de paragraaf 'Ladder voor duurzame 

verstedelijking' (paragraaf 4.1) wordt hier verder op ingegaan.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening heeft het Rijk voorts enkele nationale belangen voorzien 

van bindende regels. Deze moeten bij ruimtelijke plannen in acht te worden gehouden. Het projectgebied 

ligt niet in een gebied waarvoor bindende regels zijn opgenomen.

2.2  Provinciaal beleid

2.2.1  Omgevingsvisie

Beleid

Op 1 juni 2016 stelde de provincie Groningen de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vast. De 

Omgevingsvisie is vertaald naar een verordening, voorzover het planologisch relevante aspecten betreft. 

Die Omgevingsverordening stelde Provinciale Staten op eenzelfde datum als de Omgevingsvisie vast. Op 15 

november 2017 en op 6 februari 2019 hebben de Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de 

Omgevingsverordening op een aantal onderdelen gewijzigd. 

De missie van de Omgevingsvisie is het verbeteren van de belangen van de provincie Groningen. Die 

belangen betreffen:

ruimtelijke kwaliteit;

aantrekkelijk vestigingsklimaat;

ruimte voor duurzame energie;

vitale landbouw;

beschermen landschap en cultureel erfgoed;

vergroten biodiversiteit;

waterveiligheid, schoon en voldoende water;

bereikbaarheid;

tegengaan milieuhinder;

gebruik van de ondergrond (milieu). 
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Voor de fysieke leefomgeving zijn deze belangen verder uitgewerkt in de omgevingsverordening. Om de 

missie te bereiken focust de provincie zich op vertrouwen en samenwerken. De huidige samenleving vraagt 

om een provincie die zorgvuldig kijkt naar de verschillende rollen die ze heeft en vertrouwen schenkt aan 

haar inwoners, gemeenten en bedrijven. Vaak zullen zij zelf al in staat zijn om verschillende opgaven uit te 

voeren en zal de provincie alleen maar ondersteunen waar dit nodig is. Op deze manier wil de provincie 

alvast inspelen op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet.

De hiernavolgende tekst bespreekt de belangen van de provincie voor de projectlocatie van de woningen.

Toetsing

Wat betreft het projectgebied spelen niet alle hierboven genoemde belangen een rol. De bovengenoemde 

onderdelen zijn nader uitgewerkt in specifieke doelen voor gebieden. Het projectgebied is daarbij 

aangewezen voor de doelen:

stedelijk gebied;

aantrekkelijk vestigingsklimaat: woningvoorraad;

nationaal landschap Drentsche Aa;

Het Gorecht;

NNN-gebied;

grondwaterbeschermingsgebied;

Regio Groningen-Assen.

De onderstaande tekst bespreekt alleen de belangen die effect hebben op het onderhavige project.

Stedelijk gebied

Het projectgebied is onderdeel van het stedelijke gebied van de provincie Groningen. De provincie 

Groningen geeft aan dat stedelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk in de gebieden die als stedelijk gebied 

zijn aangewezen moeten plaatsvinden om op die manier het contrast tussen het stedelijk gebied en het 

buitengebied te behouden en versterken. Dit sluit ook aan bij de ladder voor duurzame verstedelijking, 

waarover in paragraaf 4.1 meer.

Dit onderhavige projectvoornemen voldoet aan de doelen die de provincie Groningen stelt in haar visie. 

Deze ontwikkeling voorziet in drie woningen en deze zijn dus voorzien in het stedelijke gebied. In hoeverre 

aan de ladder voor duurzame verstedelijking wordt voldaan, bespreekt paragraaf 4.1.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat: woningvoorraad

Ten aanzien van een de woningvoorraad in de provincie Groningen stelt de provincie dat een hoge 

woonkwaliteit kan worden bereikt door het woningaanbod optimaal te laten aansluiten bij de wens van de 

inwoners; ook als het gaat om het soort kern waar men wil wonen: van een kleine kern tot een grote stad. 

Het moet mogelijk zijn om kleine kernen kleinschalig uit te breiden. Buiten de stad Groningen staat het 

beleid op het gebied van wonen primair in het teken van de vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. 

De provincie streeft ernaar dat gemeenten voor deze doelen voor de woningvoorraad in regionaal verband 

een visie opstellen over de ontwikkeling van de woningvoorraad binnen de betrokken gemeenten. Hiervoor 

heeft de provincie Groningen regels opgenomen in de Omgevingsverordening (titel 2.4). In de volgende 

paragraaf hier ook meer over.

Dit projectvoornemen voldoet aan de gestelde doelen van de provincie Groningen ten aanzien van de 

woningvoorraad in de provincie. Dit voornemen om drie woningen te bouwen in het dorp Glimmen sluit aan 

bij de visie om kleine kernen kleinschalig uit te breiden. Ook is het dorp Glimmen onderdeel van de Regio 

Groningen-Assen, hetgeen in overeenstemming is met het doel van de provincie dat elke regio een visie 

heeft over de ontwikkeling van de woningvoorraad binnen de betrokken gemeenten. Dit regionale beleid, en 

de mate waarin dit projectvoornemen daar al dan niet mee in overeenstemming is, wordt besproken in 

paragraaf 2.3.

Nationaal landschap Drentsche Aa

Ten tweede wijst de provincie Groningen het projectgebied aan als onderdeel van het Nationaal Landschap 

Drentsche Aa. Bij het Nationaal Landschap Drentsche Aa gaat het om esdorpen- en wegdorpenlandschap, 
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bestaand uit een open beekdal met graslanden op laagveen en petgaten, dat naar de Hondsrug toe 

overgaat in zandgronden met veel bossen, houtwallen en houtsingels. Het doel van de provincie is om de 

kleinschaligheid van het landschap, de vrij meanderende beek de Drentsche Aa en de samenhang van 

essen, bossen, heides en moderne ontginningen te beschermen. Om die reden bevat de 

Omgevingsverordening regels ter bescherming van het landschap. Meer hierover in paragraaf 2.2.2 

(Omgevingsverordening).

In hoeverre het onderhavige projectvoornemen voldoet aan de doelen die de provincie Groningen stelt in 

haar visie voor het nationaal landschap Drentsche Aa wordt nader besproken in paragraaf 2.2.2. In de 

Omgevingsverordening worden immers regels gesteld.

Het Gorecht

Ten derde is het projectgebied aangewezen als onderdeel van Het Gorecht. Het Gorecht bestaat uit het 

parkachtig esdorpenlandschap van de Hondsrug met twee reeksen esdorpen overgaand in open 

beekdalvlakten van de Hunze en de Drentsche Aa, waarin vrijwel geen bebouwing voorkomt. De provincie 

Groningen heeft een aantal waarden vastgesteld en elke planologische ontwikkeling in Het Gorecht moet 

daarmee rekening houden.

Het projectvoornemen heeft geen negatieve invloed op de waarden waarmee rekening gehouden moet 

worden voor Het Gorecht. Het projectvoornemen voorziet in drie woningen midden in het dorp Glimmen op 

grond waar planologisch gezien al woningen zijn toegestaan. Doordat er geen grondverhogingen dan wel 

verlagingen plaatsvinden en de bestaande groenstructuur in tact worden gelaten tast het project het reliëf 

van de glaciale ruggen en essen niet aan en blijft de parkachtige esdorpenstructuur behouden.

NNN-gebied

Niet het projectgebied zelf maar in de nabijheid, op ongeveer 250 meter afstand, bevindt zich een gebied 

dat is aangewezen als NNN-gebied. Dit NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland-gebied), dat bekendstaat 

als Appelbergen, is overigens geen onderdeel van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa dat twee 

kilometer ten zuiden van de projectlocatie ligt. 

NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die liggen 

binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu 

landbouwgrond. Het beleid van de provincie Groningen richt zich op deze landbouwgronden om die 

gebieden op vrijwillige basis aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar 

natuur en ze vervolgens opnieuw in te richten. Inmiddels is 7.800 hectare aangekocht dan wel door 

functieverandering omgevormd naar natuur. 

De begrenzing van het Natuurnetwerk en regels ter bescherming van het Natuurnetwerk heeft de provincie 

Groningen vastgelegd in de Omgevingsverordening (titel 2.12), hetgeen in de volgende paragraaf wordt 

besproken. Omdat de projectlocatie zelf geen onderdeel is van het NNN-gebied en omdat uit de 

ecologische inventarisatie (opgenomen als bijlage en besproken in paragraaf 4.4) blijkt dat het 

projectvoornemen geen negatieve invloed heeft op het NNN-gebied, kan een verdere bespreking 

achterwege blijven.

Grondwaterbeschermingsgebied

De Omgevingsvisie van de provincie Groningen wijst het projectgebied ook aan als 

grondwaterbeschermingsgebied aan. In de gebieden die als zodanig zijn aangewezen zijn activiteiten die de 

kwaliteit van het grondwater kunnen verslechteren verboden. Om dit te waarborgen zijn regels opgenomen 

in de Omgevingsverordening, waarover in paragraaf 4.1 meer.

In hoeverre het onderhavige projectvoornemen voldoet aan de bescherming van het 

grondwaterbeschermingsgebied bespreekt paragraaf 4.1.

Regio Groningen-Assen

Tot slot maakt het projectgebied ook deel uit van de Regio Groningen-Assen. Ten aanzien van stedelijke 

ontwikkelingen in deze regio geeft de provincie Groningen aan dat de steden zich verder moeten kunnen 

ontwikkelen als centra voor werk, onderwijs, voorzieningen en wonen. Meer dan voorheen moet er 
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aandacht zijn voor de kwaliteit van de bestaande omgeving en dan vooral voor de herstructurerings- en 

transformatieopgaven. 

Hoe deze doelen voor de regio doorwerken voor het projectgebied bespreekt paragraaf 2.3.

2.2.2  Omgevingsverordening

Beleid

De Omgevingsvisie zoals hierboven besproken is vertaald naar een verordening, voor zover het 

planologisch relevante aspecten betreft. Zoals aangegeven is die Omgevingsverordening op 1 juni 2016 

vastgesteld en op 15 november 2017 op een aantal onderdelen gewijzigd.

De Omgevingsverordening bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze 

regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De 

Omgevingsverordening is nauw verbonden met de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 - 2020 zoals 

hierboven is beschreven. De onderstaande toetsing bespreekt alleen de thema's uit de 

Omgevingsverordening voor zover relevant voor het project. 

Toetsing

De Omgevingsverordening geeft per locatie in de provincie aan welke thema's een rol spelen. Voor dit 

projectgebied spelen de onderstaande thema's.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat: woningvoorraad

Ten aanzien van de het afstemmen van de woningvoorraad in de provincie Groningen stelt de 

Omgevingsverordening regels. In artikel 2.15.1 is opgenomen dat een ruimtelijk plan alleen kan voorzien in 

de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in 

overeenstemming zijn met de in het kader van de Regio Groningen-Assen tot stand gekomen regionale 

planningslijsten voor woningbouw. De bouw van drie woningen aan de Beukenlaan past binnen de 

gemaakte regionale woningbouwafspraken.

Nationaal landschap Drentsche Aa

Hoewel op grond van de Omgevingsvisie het projectgebied deel uitmaakt van het Nationaal landschap 

Drentsche Aa, gelden voor het dorp Glimmen, meer specifiek het stedelijk gebied van Glimmen, geen 

specifieke regels op grond van de Omgevingsverordening. In zoverre vormt de Omgevingsverordening 

geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het onderhvaige projectvoornemen. 

Het Gorecht

Ook voor het landschapstype Het Gorecht geldt dat hoewel het projectgebied wel deel uitmaakt van het 

landschap Het Gorecht, er voor de projectlocatie geen specifieke regels op grond van de 

Omgevingsverordening gelden. In zoverre vormt de Omgevingsverordening geen belemmering voor de 

uitvoerbaarheid van het onderhavige projectvoornemen. 

Normen bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren

Op grond van de Omgevingsverordening hebben de Provinciale Staten van Groningen per gebied in de 

provincie normen vastgesteld waarop de bergings-en afvoercapaciteit van de regionale wateren moeten 

zijn ingericht alsmede regels voor de door het waterschap te verrichten beoordeling van de bergings-en 

afvoercapaciteit van de regionale wateren. Deze norm drukt de hoogst toelaatbaar geachte kans op 

overstroming uit. De normering geeft daarmee helderheid voor de burgers en de bedrijven over het 

restrisico en hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van roerende en onroerende zaken. Eventuele 

maatregelen die nodig zijn om de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren aan de in deze 

verordening vastgelegde norm te laten voldoen heeft het waterschap Hunze en Aa's opgenomen in haar 

regels.

Voor het projectgebied betreft deze norm 1:100 jaar. Hoe deze norm effect heeft op het projectgebied 

wordt besproken in paragraaf 4.5.
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2.3  Regionaal beleid

2.3.1  Regiovisie Groningen-Assen

Beleid

De gemeente Groningen werkt met elf andere gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe samen 

in het kader van de Regio Groningen-Assen. Het samenwerkingsverband omvat een woningmarktgebied 

met een sterke positie en ongeveer 235.000 huishoudens en een belangrijke concentratie aan 

werkgelegenheid in het noorden van het land.

Het samenwerkingsverband heeft voor de gewenste ontwikkeling van de regio tot 2030 in 2004 een visie op 

hoofdlijnen vastgesteld. Deze visie is in 2013 geactualiseerd met de publicatie 'Veranderende context, 

blijvend perspectief, actualisatie regiovisie Groningen-Assen'. 

De oorspronkelijke hoofddoelstellingen voor de Regio blijven in de geactualiseerde visie overeind. Dit 

betreft het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van 

gebiedskwaliteiten. Van die hoofddoelstellingen zijn voor de komende periode nieuwe speerpunten 

afgeleid, namelijk het verder ontwikkelen van het economisch kerngebied, het versterken van de interne 

samenhang tussen steden en regio en het behouden en versterken van de kwaliteit van stad en land.

De Regio Groningen-Assen streeft naar een gezonde economische basis, een goede bereikbaarheid en een 

voldoende en gevarieerd woningaanbod. In dit kader zijn ook regionale woningbouwafspraken gemaakt, die 

destijds vooral een taakstellend karakter hadden om de woningproductie op een hoger niveau te krijgen. De 

stagnatie op de woningmarkt als gevolg van de economische crisis en nieuwe prognoses voor de 

toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling waren in 2012 aanleiding om de woningbouwopgave 

in de regio neerwaarts bij te stellen en opnieuw af te stemmen. De geldende woningbouwafspraken in de 

regio werden eind 2012 vastgesteld. In de woningbouwcapaciteit wordt uitgegaan van een scenario van 

1.000/1.500 woningen per jaar, waarbij alle gemeenten op basis van de eigen opgegeven planningen 

beschikken over voldoende capaciteit voor de komende jaren. De woningbouwplanningen in de 

regiogemeenten worden in het kader van de woningbouwafspraken jaarlijks gemonitord en afgestemd.

De opgave voor de voormalige gemeente Haren is vastgesteld op ongeveer 789 woningen binnen het 

scenario 1.000/1.500. Het merendeel van die plannen bestaat uit gezinswoningen in het middeldure en 

duurdere segment. De ruimte boven de 1.000 moet gerelateerd zijn aan de vraag naar excellente 

groenstedelijke woonmilieus. De gemeentelijke woningbouwplanning is in lijn met deze afspraak.

Uitgangspunt voor programmering en planning van wonen is vraagontwikkeling uit de (regionale) markt. 

Gesignaleerde afwijkingen uit opeenvolgende woningbouwmonitors kunnen aanleiding zijn tot het bijstellen 

van de programmering en de planning, bijvoorbeeld indien er sprake is van marktherstel. De monitors 

bevatten informatie over marktontwikkelingen en de ontwikkelingen van het aanbod.

Afweging

Het projectvoornemen om drie riante woningen te realiseren in de voormalige gemeente Haren past in de 

gestelde doelen en woningbouwafspraken. Het project is in zoverre overeenkomstig het gestelde beleid van 

de regio en het beleid vormt om die reden geen belemmering voor het onderhavige project.

2.3.2  Woningbehoefteonderzoek Regio Groningen - Assen

In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de woningmarkt in de regio Groningen-Assen 

(Woningbehoefteonderzoek 2015 d.d. 17 juni 2015. Gebaseerd op de gegevens van het 

Woningbehoefteonderzoek is in 2017 een Woningmarktanalyse Regio Groningen-Assen 2017-2030 

opgesteld door Weusthuis en KAW. Doel van het onderzoek was om op regionaal en op gemeentelijk niveau 

een actueel beeld te krijgen van de vermeende verschuiving in de woningbehoefte; kwantitatief en 

kwalitatief. De belangrijkste conclusies wat betreft de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte zijn 

hierna vermeld.

Het onderzoek maakt een driedeling in verschillende regio's. Op het schaalniveau van de subregio’s (Noord, 

Oost, Zuidwest) is er in alle gebieden voldoende bestaande plancapaciteit binnen en buiten de bebouwde 
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kom om in de vraag te voorzien. Per subregio gelden echter wel specifieke aandachtspunten. Voor excellent 

wonen nabij de stad geldt dat de huidige capaciteit voorziet in ongeveer 1.250 woningen op bestaande 

locaties in Haren, Eelde-Paterswolde en Ter Borch. De vraag is echter groter en betreft ongeveer 1.750 

woningen, zowel uit de regio Zuidwest als uit de stad Groningen. De oriëntatie is sterk gericht op de hier 

genoemde locaties. Een grootschalige nieuwe uitbreidingslocatie in dit gebied is niet gewenst. Dit leidt tot 

de noodzaak om op kleinschalige binnendorpse locaties in Haren en Eelde-Paterswolde te zoeken naar 

aanvullende plancapaciteit. Rekening houdend met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking ligt het voor 

de hand om zoveel mogelijk excellent wonen te realiseren op inbreidingslocaties in de bestaande kernen of 

binnen bestaande uitbreidingslocaties.

Wanneer deze onderzoeksresultaten worden vertaald naar dit projectvoornemen,is de conclusie dat dit 

project voorziet in een behoefte. De projectlocatie ligt in het dorpje Glimmen dat onderdeel is van de 

deelgebied Haren, Eelde-Paterswolde en Ter Borch. Voor dit deelgebied geldt dat er een behoefte bestaat 

aan excellent wonen en dat die woningen gebouwd moeten worden op de nog lege plekken in de bestaande 

structuur. Dit projectvoornemen voorziet daar in. Zo bezien vormt het regionale woningbeleid geen 

belemmering voor het onderhavige projectvoornemen en kan dit project voor dat deel als uitvoerbaar 

worden geacht.

2.4  Gemeentelijk beleid

Tot 1 januari 2019 behoorde het projectgebied tot de gemeente Haren. Op 1 januari 2019 werd de 

gemeente Haren, samen met gemeente Ten Boer en Groningen heringedeeld. Sinds die datum gaan de 

drie gemeenten verder onder de naam gemeente Groningen. Omdat die datum er nog geen nieuw 

specifiek beleid is opgesteld, wordt hieronder het projectvoornemen aan het beleid van de voormalige 

gemeente Haren getoetst.

2.4.1  Landschapsontwikkelingsplan

Aanleiding voor het maken van een Landschapsontwikkelingsplan is de vraag naar extra woningen, 

voortvloeiend uit de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Binnen de voormalige gemeente Haren is er zorg of 

het landschap een dergelijke ontwikkeling wel aan kan. Het Landschapsontwikkelingsplan moet het 

vraagstuk van uitbreiding van de woningbouw inbedden in een visie op de ontwikkeling van het landschap 

als geheel. Daarnaast betreft het een integraal plan, dat ook aandacht besteedt aan opgaven op het gebied 

van waterhuishouding, verkeer en vervoer, woningbouw en het oplossen van een aantal knelpunten.

Het projectgebied maakt deel uit van de Hondsrug. Voor de Hondsrug is in het 

Landschapsontwikkelingsplan opgenomen dat het accent ligt op het versterken van het fijnmazig 

mozaïekpatroon en het weer zichtbaar maken van nog latent aanwezige historische structuren als de 

escomplexen. Verder geldt dat het gebied is gelegen in het 'Tussengebied'. Dit gebied is in zijn huidige vorm 

een half open en half besloten landschap. Behalve het behouden van de bestaande structuur, is 

ontwikkeling een drager van het gebied. Daarbij is het exploiteren en benutten van bestaande kwaliteiten 

een belangrijk uitgangspunt.

Voor het onderhavige project geldt dat het onderdeel is van het gebied waar ontwikkelingen plaats kunnen 

vinden. Dit projectvoornemen komt dus overeen met de gestelde doelen en het project kan voor het 

Landschapsontwikkelingsplan als uitvoerbaar worden geacht.

2.4.2  Woonvisie Haren 2016-2021

Beleid

De Woonvisie, met titel 'Kwaliteit op maat' van 27 juli 2016, is het toetsend document voor de planning en 

programmering van de woningbouw in de voormalige gemeente Haren. De Woonvisie gaat over kwaliteiten 

van woningen en van wonen: passend voor verscheidene doelgroepen, duurzaam en betaalbaar en met 

oog voor een goede woonomgeving.

In de visie van de voormalige gemeente Haren is het belangrijk om een aantrekkelijke woongemeente te 

creëren waarin een gevarieerd woningaanbod aanwezig is in een prettige en veilige woonomgeving voor 

alle geledingen van de bevolking. Kleinschaligheid en kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van de 

voormalige gemeente. Het is echter ook belangrijk dat elke inwoner in de gemeente in staat is een 
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passende woning te vinden. Gedurende de planperiode van het beleid wil de gemeente ook voor andere 

doelgroepen woonruimte toevoegen en de mogelijkheid bieden voor een toenemende vraag naar 

bijzondere en kleinschalige woonvormen.

Ten aanzien van de kleinere dorpen zoals Onnen, Glimmen en Noordlaren streeft de gemeente naar een 

goede leefbaarheid als voorwaarde voor het voortbestaan van deze kernen. De vraag naar woningen in 

deze dorpen is beperkt. De vraag wordt echter ook beperkt door het aanbod. De dorpen zijn aantrekkelijk 

om te wonen maar er is maar beperkte ruimte voor woningbouw. 

Duurzaamheid

De voormalige gemeente Haren is van mening dat een kleine gemeente als Haren ook haar ambities mag 

hebben op het gebied van duurzaamheid. De gemeente streeft naar een energieneutrale gemeente in 

2035. Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat maar het betekent bovendien dat 

bewoners hun woonlasten zien dalen. Met name voor de lagere inkomens kan dat merkbaar zijn als 

woningen mede daardoor betaalbaar blijven. De verantwoordelijkheid voor energiebesparende 

maatregelen ligt bij eigenaren of ontwikkelaars van nieuwbouwplannen.

Afweging

Gelet op bovenstaande past het voornemen voor de realisatie van drie vrijstaande koopwoningen in het 

dorp Glimmen zowel kwalitatief als kwantitatief, binnen het gemeentelijk beleid. De voormalige gemeente 

geeft voor de kleinere dorpen aan dat nieuwbouw mogelijk is. Daarbij zullen de woningen zo energiezuinig 

als mogelijk worden ingericht. De Woonvisie Haren 2016-2021 biedt zo bezien geen belemmeringen voor 

het onderhavige project.

2.4.3  Welstandsnota Haren

Op 1 januari 2003 trad de Woningwet 2003 inwerking. In deze wet staat onder andere dat de gemeenteraad 

van een gemeente zogenaamd 'gebiedsgericht' welstandsbeleid moet ontwikkelen. Voor de voormalige 

gemeente Haren zijn er verscheidene gebieden te onderscheiden. Per deelgebied worden er verschillende 

welstandseisen gesteld. Wat die eisen precies zijn, staat in de welstandsnota.

Het gebied waar dit projectvoornemen van deel uitmaakt betreft het deelgebied 'Rijksstraatweg ter plaatse 

van Glimmen'. De waardering van dit gebied is vooral het karakteristieke brede en groene profiel met de 

variatie en de bijzondere plaatsing van de bebouwing. Het project zal door de welstandscommissie getoetst 

worden aan de welstandscriteria die zijn opgesteld voor het deelgebied.
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Hoofdstuk 3  De beoogde ontwikkeling

3.1  Inpassing in de ruimtelijk-functionele structuur

3.1.1  Ontstaansgeschiedenis

Glimmen en haar omgeving worden grotendeels bepaald door omliggende infrastructurele voorzieningen 

nabij de provinciegrens van Groningen met Drenthe. Ten eerste betreft Glimmen een klein dorpje aan de 

oostzijde van het Hoornsche Diep, een verlengde van de Drentsche Aa. Ten tweede is Glimmen een klein 

lintdorpje aan de oude doorgaande weg tussen de steden Groningen en Assen. Aan de noordzijde van 

Glimmen vertakt deze doorgaande weg en begint de Hoge Hereweg richting Zuidlaren, Anloo en verder 

Drenthe in. In de jaren '60 van de 19de eeuw is aan de oostzijde van het dorp de spoorlijn tussen Meppel en 

Groningen aangelegd. Deze spoorlijn opende in 1870 en had tot 1936 een station De Punt dat het dorpje 

Glimmen als verzorgingsgebied had.

Figuur 5. Kaart met daarop weergegeven kenmerkende structuren nabij de projectlocatie rond 1935 (bron: 

Topotijdreis.nl).

In de jaren '60 en '70 breidde het dorp Glimmen uit. Een nieuwe wijk ontstond tussen de linktbebouwing aan 

de Rijksstraatweg en de daarvan oostelijk gelegen spoorlijn. In de nieuwe wijk ligt het projectgebied. Deze 

nieuwe wijk kenmerkt zich -evenals geheel Glimmen- door het groene karakter en een kleinschalige opzet. 

Op dit moment telt Glimmen ongeveer 1.065 inwoners en 450 huishoudens.
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Figuur 6. Kaart met daarop in het blauwe kader de nieuw aangelegde woonwijk (bron: Topotijdreis.nl).

3.1.2  De (huidige) ruimtelijk - functionele structuur

In de huidige situatie is het perceel waar de drie woningen zijn voorzien onbebouwd en zijn de geldende 

bouw- en gebruiksmogelijkheden nog niet benut. Omdat eerdere voornemens om een 

appartementengebouw ter plaatse te bouwen niet van de grond komen, voorziet deze 

omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering in het toestaan van drie woningen. Dit sluit wat betreft 

functie aan bij de omgeving: vrijstaande en aaneengebouwde woningen op ruime kavels.

3.2  Bouwplan

Het project betreft de realisatie van drie woningen met de adressen aan de Beukenlaan. De 

bouwtekeningen voor deze woningen zijn opgenomen als Bijlage 1 (Bouwtechnische tekening). De 

voorgevels van deze woningen zijn alle drie richting de Beukenlaan georiënteerd en staan op 12,00 tot 

17,00 meter van de voorste perceelgrens. 
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Figuur 6. Impressie ontwerp woningen (bron: Günter Terfehr en Vellinga Architecten).

De drie woningen worden hetzelfde opgericht. De kavels verschillen wel van grootte: respectievelijk 703, 

756 en 891 m2.

De woningen krijgen een grondoppervlakte van 87 m2, worden rechthoekig opgebouwd en opgetrokken in 

roodbruine bakstenen. Rondom de woning loopt een plint van donkere bakstenen die alleen wordt 

onderbroken door de entree in de voorgevel en een kozijnpui aan de achterzijde. De entree van de woning 

bevindt zich in het midden van de rechter zijgevel en wordt geaccentueerd door het dakhuis met plat dak 

dat zich in het verlengde van de entree bevindt. Alle kozijnpartijen in de gevels, op die van het kozijnpui in 

de achtergevel na, zijn voorzien van bovenlichten en ramen met een verticale verdeling. Alle kozijnen zijn 

van kunststof en krijgen een gebroken witte kleur.

De woning wordt in totaal 10,65 meter hoog en krijgt een goothoogte van 3,00 meter. Door het verschil 

tussen goot- en bouwhoogte ontstaat een dakhelling van 60° graden. Voor de woningen geldt verder dat het 

dak in de vorm van een zadeldak wordt gebouwd en een overstek heeft van 0,25 meter exclusief de zinken 

mastgoot. Het dak is voorzien van keramische dakpannen in antraciete kleur. 

Behalve het hoofdgebouw krijgen de woningen ook een garage dan wel berging van 7,00 meter bij 3,50 

meter. Deze garage wordt evenwijdig aan de woning geplaatst en is ten aanzien van de voorgevel van de 

woning met 3,50 meter naarachteren gerooid.

Ten opzichte van elkaar worden de woningen, van zuid naar noord gezien, steeds met 2,50 meter verder 

naar achteren gerooid. Zo ontstaat een trapsgewijs aanzicht. Tot slot wordt tussen de garage van de meest 

zuidelijke woning en de zijgevel van de middelste woning met daarin een deur richting de achtertuin. 

Doordat zo'n stenen muur zich ook bevindt tussen de middelste woning en de meest rechtergelegen 

woning ontstaat vanaf de straatzijde gezien één doorlopende wand.

Tot slot wordt opgemerkt dat rondom de projectlocatie en tussen de woningen verschillende vormen van 

erfafscheidingen zullen worden gebruikt. Tussen de woningen en achter de voorgevels zullen houten 

schuttingen van 2,00 meter hoog worden gebruikt. Rondom het projectgebied wordt gebruikt gemaakt van 

natuurlijke afscheidingen: heggen van hedera en beuken in wisselende hoogten, afhankelijk van de locatie. 

In de schetsen -als opgenomen in Bijlage 1 (Bouwtechnische tekening)  en hieronder zijn de verschillende 

erfafscheidingen ook nader aangeduid. 
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Figuur 7. Impressie indeling woning (bron: Vellinga Architecten).

Verkeer en parkeren

De woonpercelen worden direct ontsloten door de Beukenlaan. De structuur van de Beukenlaan heeft 

voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen die gepaard gaan met deze ontwikkeling op te 

vangen. De hoeveelheid extra verkeer zal niet leiden tot een verminderde doorstroming of 

verkeersveiligheid op de Beukenlaan, de Rijksstraatweg en andere omliggende wegen.

Het parkeren wordt volledig op eigen terreinopgelost. De woningen krijgen elk een oprit met garage. Voor 

parkeren staan in de CROW-publicatie 381 kencijfers om de parkeerbehoefte te berekenen. Voor een 

vrijstaande woning (in een weinig stedelijk gebied in de 'rest bebouwde kom') geldt een parkeerbehoefte 

van minimaal 1,9 parkeerplaats per woning. Zoals aangegeven voorziet dit projectvoornemen in 

parkeerplaatsen door parkeren op eigen erf. Op elk erf is ruimte voor het stallen van twee auto's. Hiermee 

wordt voldaan aan de parkeerbehoefte gebaseerd op de CROW publicatie. Voorts wordt opgemerkt dat de 

opritten zodanig zijn gesitueerd dat de bestaande bomen in tact blijven. Waar aanvankelijk de opritten te 
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dicht op de bomen waren geprojecteerd, zijn de locaties van de opritten nu aangepast zodat de bestaande 

bomen ongemoeid kunnen blijven. Zie hiervoor ook de bouwtechnische tekeningen zoals opgenomen in 

Bijlage 1 (Bouwtechnische tekening) en de bomeninventarisatie zoals opgenomen in Bijlage 2 (Nadere 

analyse bescherming bomen). Op deze wijze wordt er niet binnen de kroonprojectie van de bomen 

gegraven ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. Verder wordt -zoals subparagraaf 4.4.1 

(Bomenbeheerplan) onder punt 3 zal benoemen- geadviseerd om de inrit bij de twee noordelijke percelen 

aan te leggen met een halfverharding. Hiermee kan het wortelpakket van de bomen gehandhaafd blijven.

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor het voornemen.
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden/omgevingsaspecten

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Wettelijk kader

De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, met een 

motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk 

worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Bro en 

vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe 

Laddersystematiek geldt. De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een goede ruimtelijke 

ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale 

overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. 

Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.

De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van 

belang:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

Afweging

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

De eerste vraag bij de Laddertoets is of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Artikel 1.1.1 

van het Bro definieert een stedelijke ontwikkeling als "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen".

Het projectgebied bevindt zich in een bestaande woonwijk in van het dorp Glimmen en heeft een 

woonbestemming. Binnen deze bestemming zijn (woon)appartementen en een half verdiepte 

parkeerkelder met de daarbij behorende voorzieningen toegestaan. In de huidige situatie is op het perceel 

nog geen bebouwing aanwezig.

De bestaande bouwregels voor het projectgebied worden, anders dan een overschrijding van het bouwvlak, 

niet overschreden. Het project leidt met de realisatie van drie woningen tot een wijziging van de 

gebruiksmogelijkheden van het perceel ten opzichte van de bestaande mogelijkheden. De bestaande 

mogelijkheid betreft immers het realiseren van appartementen. Uit jurisprudentie van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt echter dat plannen voor niet meer dan elf woningen niet 

als woningbouwlocatie of andere stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Bro worden 

beschouwd.

Conclusie

Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Omdat de eerste vraag 

van de Laddertoets ontkennend is, is het verder doorlopen van de Ladder niet noodzakelijk. De Ladder is 

dus niet van toepassing op het project.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening toont deze onderbouwing aan dat de ontwikkeling wel leidt 

tot een zorgvuldige benutting van de ruimte en in die zin in overeenstemming is met de Ladder.

4.2  Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen 

van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
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Gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen geen aansluiting meer hebben op het aardgasnetwerk. Om 

die reden moet de energievoorziening -voor met name de verwarming van de huizen- op een andere 

manier plaatsvinden. Voor de drie te bouwen woningen wordt gekozen voor een combi-warmtepomp voor 

de verwarming van het huis en het tapwater. Deze warmtepomp wordt per woning aangesloten op zes 

zonnepanelen met elk een opbrengst van 300 Wpiek. 

4.3  Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op 

de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 

Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze 

wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 

Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 

Daarnaast moet ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 

plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, moet op grond van 

voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

Afweging

Archeologie

In 2012 stelde de voormalige gemeente Haren de Nota Archeologiebeleid met bijbehorende beleidskaart 

vast. De Nota verwoordt hoe de gemeente omgaat met archeologische en cultuurhistorische waarden 

binnen haar grondgebied. Omdat na de fusie van de gemeente Groningen Haren en Ten Boer nog geen 

nieuw archeologisch beleid is vastgesteld, geldt deze nota. Van de bijbehorende kaart is hieronder een 

uitsnede weergegeven met daarbij het projectgebied rood omlijnd.
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Figuur 10. Uitsnede beleidskaart Nota Archeologiebeleid projectgebied (bron: gemeente Haren).

Het projectgebied bevindt zich middenin een woonwijk van het dorp Glimmen. De woonwijk is eind jaren '60, 

begin jaren '70 aangelegd. Voor het nu nog onbebouwde perceel aan de Beukenlaan in Glimmen geldt, op 

basis van de beleidskaart, dat sprake is van een lage archeologische verwachting. Dit betekent in dit geval 

dat er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Cultuurhistorie

Op de oorsprong van het projectgebied ging paragraaf 3.1.1 al op in. Het gebied heeft in de huidige situatie 

geen bijzondere cultuurhistorische waarden. Zoals in paragraaf 3.1.1 aangegeven is het gebied onderdeel 

van het Gorecht en gelden daarvoor specifieke doelen. Dit projectvoornemen komt met de doelen voor dit 

gebied overeen nu het voorziet in ruime, statige, woningen middenin het een parkachtige omgeving, 

waarbij dit groen ook wordt gerespecteerd. Tot slot bevindt de projectlocatie zich op iets meer dan zeventig 

meter afstand van de Rijksstraatweg die als cultuurlandschappelijk waardevol lijnelement is aangewezen. 

Omdat het project geen effect heeft op de Rijksstraatweg, is het plan wat betreft cultuurhistorie uitvoerbaar. 

Conclusie

De aspecten archeologie en cultuurhistorie leveren geen belemmering op voor het project en om die reden 

kan het projectvoornemen op dat onderdeel als uitvoerbaar worden geacht.

4.4  Ecologie

4.4.1  Bomenbeheerplan

Inleiding

De begroeiing in het projectgebied bestaat uit een aantal bomen. Voor het duurzaam behouden van deze 

bomen is een bomeneffectanalyse uitgevoerd. Deze bomeneffectanalyse is als Bijlage 2 (Nadere analyse 

bescherming bomen) opgenomen. Ook is voor één van de bomen, de rode beuk, een nadere analyse 

uitgevoerd. Deze analyse is als Bijlage 3 (Nader onderzoek rode beuk Beukenlaan te Glimmen) 

opgenomen. Deze is als Bijlage 2 (Nadere analyse bescherming bomen) bijgevoegd. Uit de twee analyses 

volgt het onderstaande.

Onderzoek

De bomeneffectanalyse gaat in op de effecten van de te verwachten ontwikkeling en de daarbij behorende 

werkzaamheden op de bomen binnen en rond het projectgebied aan de Beukenlaan. De 

bomeneffectanalyse geeft antwoord op de vraag wat de mogelijke effecten van de werkzaamheden op de 

bomen zijn. Uit de bomeneffectanalyse komen de volgende maatregelen naar voren die in acht moeten 

worden genomen:

1. Afbakenen van het wortelpakket van alle bomen conform bomenposter Stadswerk werken rond bomen. 

Door middel van afzetten met vaste niet eenvoudig te demonteren bouwhekken tevens mag er geen 

opslag plaats vinden van wat voor materieel of materiaal.

2. Bij aanleg van de inritten niet dichter dan de gestelde 8 meter vanaf hart van de bomen. En alleen 

onder toezicht van een ervaren zogeheten 'European Tree Treeworker' (hierna: ETW-er) van een 

vakbekwaam boomverzorgingsbedrijf.

3. Het advies is om de inrit bij K2 en K1 aan te leggen met een halfverharding dusdanig dat het 

wortelpakket gehandhaafd zal blijven. Tevens kan het regenwater dan infiltreren in de bodem ten 

behoeve van de Zomer Eik.

4. Er mag geen grond worden opgebracht op het bestaande wortelpakket.

5. Raadzaam is om de gehele boomspiegel van de Zomer Eik handmatig bladmulch te verwerken in de 

bodemlaag. Op deze manier zal het bodemleven worden bevorderd en komen de benodigde 

voedingstoffen vrij. Onderbeplanting is raadzaam voor de toekomst.

6. Bij de overige bomen is het van groot belang dat bij het aanleggen van de tuin het wortelpakket 
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gehandhaafd blijft en hier niet machinaal wordt gegraven.

7. Tijdens de aanleg van de bestrating c.q. bouwwerkzaamheden kan er onder toezicht van een ETW-er 

worden gegraven, waarbij er wortels van maximaal 5 cm mogen worden gesnoeid.

Aan de hand van het advies zijn de loctaie van de oorspronkelijke opritten aangepast.

Verder wordt opgemerkt dat op de scheiding aan de noordzijde een hedera haag gepland staat van 2,0 

meter hoog. Het is raadzaam om deze goed te ondersteunen door middel van een dubbelstaaf groen 

gecoat hekwerk. De houten schutting voor het voorste deel kan dan ook worden uitgevoerd met soortgelijk 

hekwerk.

Verder heeft extra onderzoek plaatsgevonden om inzage te geven in het wortelgestel van de rode beuk die 

in het projectgebied aanwezig is. Het wortelpakket bij de proefsleuf bestaat uit oppervlakkige wortels tot 

-0,35 meter onder het maaiveld waarbij de dikste wortel is gemeten op 0,04 meter. De proefsleuf is 

gegraven op 8,00 meter uit het hart van de boom gemeten richting oostzijde met een totale lengte van 

10,00 meter. Verder bestaat de bouwvoor uit teelaarde met humusrijke zandgrond, deze laag is 0,35 meter. 

dik. Deze laag gaat vervolgens over in zandgrond. Er zijn geen wortels aangetroffen in het zandpakket tot 

een diepte van 1,30 meter. De eerder verrichtte bomeneffectanalyse gaf reeds aan dat tijdens 

bouwwerkzaamheden onder toezicht van een 'bomenwacht' kan worden gegraven, waarbij er wortels van 

tot niet meer dan 5 centimeter mogen worden gesnoeid. In het geval van de rode beuk is de dikste wortel 4 

centimeter wat geen belemmering behoeft te geven voor de boom om deze vakkundig te snoeien. Verder 

wordt er ten behoeve van de fundatie bij de nieuwe bouwplannen zeer oppervlakkig gegraven -60 

centimeter, onder het maaiveld. Uitgangspunt is om de situatie van de rode beuk niet te verslechteren. De 

volgende zaken zijn dan ook nodig:

Afbakenen van het wortelpakket van de rode beuk in overeenstemming met de bomenposter 

Stadswerk werken rond bomen. Door middel van afzetten met vaste niet eenvoudig te demonteren 

bouwhekken tevens mag er geen opslag plaats vinden van wat voor materieel of materiaal.

Graven bij de bouwput niet dichter dan de gestelde 8,00 meter vanaf hart van de rode beuk. En alleen 

onder toezicht van een ervaren 'bomenwacht' van een vakbekwaam boomverzorgingsbedrijf.

Naar aanleiding van de laatste snoeibeurt van 2016 zal er niet meer gesnoeid hoeven te worden.

Er mag geen grond worden opgebracht op het bestaande wortelpakket.

De rode beuk heeft voldoende ruimte om zich te blijven ontwikkelen aan de Noord -West en Zuidzijde. 

Er zal zeer minimaal deel van het wortelpakket aan de Oostzijde worden verwijderd ten behoeve van de 

bouw. Om dit te compenseren wordt in het voorjaar van 2020 de huidige vegetatie handmatig gemaaid 

en verwijderd. Waarna er beukenbladgrond en bladmulch handmatig zal worden verwerkt in de 

bodemlaag. Op deze manier zal het bodemleven worden bevorderd en komen de benodigde 

voedingstoffen vrij voor de rode beuk.

Conclusie

Uit de bomeneffectanalyse en de nadere analyse voor de rode beuk blijkt dat het project uitvoerbaar is als 

op een correcte wijze de bomen worden beheerd en verzorgd. Daarnaast is het projectvoornemen 

aangepast: woning type A is verschoven in oostelijke richting, zoals ook blijkt uit paragraaf 3.2. Verder zal 

een 'bomenwacht' op momenten aanwezig zijn tijdens de bouw en worden de vijf eisen van de nadere 

analyse ten behoeve van de rode beuk nageleefd. Hiermee voldoet het project aan de gestelde eisen.

4.4.2  Ecologische inventarisatie

Wettelijk kader

Voor het projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming relevant: 

de Wet natuurbescherming (Wnb) en de provinciale Omgevingsvisie en -verordening. De Wnb is op 1 

januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) 

natuurgebieden. In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de 

Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve 

effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking 

kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
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Afweging

Zoals aangegeven heeft de Wnb als doel het voor de lange termijn beschermen en gebruiken van 

biodiversiteit. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur schaden en zijn daarom 

krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan moet er ontheffing worden aangevraagd voor het 

overtreden van een verbodsbepaling. BügelHajema Adviseurs heeft op basis van veldonderzoek (d.d. 1 april 

2019) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep onderzocht en beoordeeld of voor genoemd 

initiatief een ontheffing moet worden aangevraagd. Het resultaat van dit onderzoek is opgenomen als 

Bijlage 4 (Ecologische inventarisatie). Uit het onderzoek komt het onderstaande naar voren.

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden 

en de aard van het project een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

In voorliggende situatie is geen sprake van het doen van aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van 

beschermde soorten. Wanneer daarnaast rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels, is 

het aanvragen van een ontheffing Wnb voor flora en fauna niet aan de orde.

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het project heeft geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Wnb nodig. Het project is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid 

niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Conclusie

Indien rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels is het aanvragen van een ontheffing Wnb 

voor flora en fauna niet aan de orde. Het project heeft geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten.

Het projectvoornemen om drie woningen te bouwen aan de Beukenlaan vormt daarmee voor het 

milieuaspect ecologie geen belemmering voor het onderhavige project en kan het dus als uitvoerbaar 

worden beschouwd.

4.5  Water

Beleid

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf worden opgenomen. Het is verplicht plannen te toetsen op wateraspecten. Het doel van de 

watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Voor dit project is daarom een 

watertoets uitgevoerd (Watertoets).

De locatie valt binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Uit de watertoets volgt dat een 

normale procedure moet worden gevolgd. Het resultaat van deze procedure is bijgevoegd als Bijlage 5 

(Watertoetsadvies waterschap Hunze en Aa's).Het waterschap brengt het onderstaande advies uit.

Wateradvies

Het projectgebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -0,10 meter NAP en een winterpeil van -0,40 

meter NAP. De specifieke gebiedsafvoer is 2,58 liter per seconde per hectare. Door de in het plan beoogde 

verhardingstoename zou de afvoer in het projectgebied toe kunnen nemen bij piekbuien. Hierdoor kan het 

oppervlaktewatersysteem overbelast, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Bij een toename van 400 m2 

moet 27 m3 compenserende waterberging worden aangelegd om overlast te voorkomen.

Het is aan de initiatiefnemer van het project om een geschikte compenserende waterbergingsmaatregel 

voor te stellen. Het waterschap stelt echter vast gebaseerd op de bodemgegevens dat compenserende 

waterberging door middel van infiltratiemaatregelen geen geschikte maatregel is op deze locatie. Onder 

het plangebied komen (zeer) hoge gemiddeld hoogste grondwaterstanden voor. Hiernaast komt een 

ondiepe (0,50 meter onder maaiveld), dikke keileemlaag onder het plangebied voor. Dit bemoeilijkt de 

aanleg van effectieve infiltratiemaatregelen dusdanig, dat het waterschap de toepassing ervan afraadt.
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Aangrenzend aan het projectgebied (aan de zuidzijde) ligt een hoofdwatergang van het waterschap. 

Hieromheen ligt een beschermingszone van 5,00 meter (vanaf de insteek), waarbinnen een vergunning 

nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het waterschap heeft echter het plan om het 

oppervlaktewatersysteem rond Glimmen aan te passen, waardoor dit oppervlaktewater zijn classificatie als 

hoofdwatergang waarschijnlijk verliest. Het oppervlaktewaterlichaam zal waarschijnlijk wel in gebruik 

blijven, wellicht met aanvullend waterberging. Aangezien het projectgebied laag in het landschap ligt (dus 

overlast van deze bergende functie kan krijgen) en vanwege de hoge grondwaterstanden, is het sterk te 

adviseren om een verhoogd bouwpeil te hanteren.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande advies zal de initiatiefnemer van dit project ter plaatse het keileem in de 

grond vervangen door zand, zodat bodeminfiltratie mogelijk wordt. Hierbij dient wel bezien te worden of 

door de opwaartse druk van het grondwater het natter wordt. Maaiveldverhoging ten behoeve van een 

hoog bouwpeil kan dan een oplossing zijn.

Omdat dit project in beide opties voldoet aan de eisen die het waterschap Hunze en Aa's stelt aan het 

project, kan het project voor het milieuaspect water als uitvoerbaar worden geacht.

4.6  Milieu

4.6.1  Bedrijven en milieuzonering

Wettelijk kader

Milieuaspecten worden geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de ruimtelijke 

ordening raakt, moet met deze aspecten rekening worden gehouden. Het gaat dan om de situering van 

milieugevoelige objecten ten opzichte van milieuhinderlijke elementen. De toelaatbaarheid van 

bedrijvigheid kan men beoordelen met behulp van de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en 

milieuzonering'. Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke 

ordening en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillende typen 

bedrijven. Op basis van de milieukenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een 

indicatie van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moeten worden aangehouden 

tussen de diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het 

karakter van een norm of een richtlijn.

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op bedrijfstypen. Dit betekent dat een 

concrete situatie altijd in de context moet worden bekeken:

binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen;

concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waarde dan algemene informatie;

de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; bij andere gebiedsfuncties 

kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn;

afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht of bij de ontvanger, kunnen een 

kortere afstand eventueel mogelijk maken.

Afweging

Deze omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering voorziet in de bouw van drie woningen aan de 

Beukenlaan in het dorp Glimmen. De directe omgeving bestaat in zijn geheel uit woningen en is daarmee 

aan te merken als een rustige woonwijk. Het centrum, dat volgens de 'Beheersverordening Glimmen' is 

aangemerkt als gemengd gebied ligt op iets meer dan tweehonderd meter afstand. Op een afstand van 

ongeveer 125 meter afstand zijn bedrijven toegestaan op grond van de bestemming 'Bedrijf'. Voor beide 

bestemmingen geldt echter dat de hoogst toegestane milieucategorie 2 betreft. De grootste richtafstand 

volgens die milieucategorie betreft dertig meter. Omdat de projectlocatie op een grotere afstand ligt, 

vormen deze bestemmingen geen belemmering voor het onderhavige projectvoornemen.

Gezien de aard van de omgeving en de ruime afstand van de toekomstige woningen tot de omliggende 

milieuhinderlijke functies, kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de richtafstanden. Daarbij geldt dat de 
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omliggende milieuhinderlijke functies door de ontwikkeling niet belemmerd worden.

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het project.

4.6.2  Geluid

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt dat bij planologische ontwikkelingen, dat geheel of gedeeltelijk binnen de 

zone van een weg is gelegen, onderzocht moet worden wat de optredende geluidbelasting is ter plaatse 

van geluidgevoelige bestemmingen binnen het nieuwe bestemmingsplan.

In het onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel is een weg van belang in de zin van de Wet 

geluidhinder, indien de weg voorzien is van een zone. De bepalingen daarover zijn opgenomen in artikel 74 

van de Wgh. Voor 50 km/u-wegen in stedelijk gebied geldt een zone van 200 m aan weerszijden van de weg.  

De Rijksstraatweg direct nabij de projectlocatie heeft een regime heeft van 50 km/uur. Daar komt bij dat de 

spoorlijn Groningen - Assen ook op een afstand ligt van minder dan 200 meter terwijl op grond van de 

'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder' de zonebreedte van het trajectdeel vijfhonderd meter 

bedraagt. Om deze redenen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Tot slot geldt dat wegen met een 

maximale snelheid van 30 km/u niet zijn voorzien van een zone. In het kader van goede ruimtelijke ordening 

moeten deze wegen wel worden beschouwd. Om die reden is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek is ook als Bijlage 6 opgenomen bij deze omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering.

Afweging 

Het onderzoek dat is verricht ging uit van een appartementencomplex. Uit het onderzoek komt naar voren 

dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai ten hoogste 47 dB(A) bedraagt. Het voldoet 

hiermee aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A). Niet aannemelijk is dat de geluidsbelasting op de drie 

woningen dusdanig afwijkt van de berekende geluidsbelasting op de appartementen dat een nieuw 

akoestisch onderzoek voor het weglawaai noodzakelijk is.

Uit het akoestische onderzoek kwam voor de geluidsbelasting van de spoorlijn Groningen - Assen naar 

voren dat de geluidsbelasting op de appartementen 60 dB(A) zou bedragen. Hiermee voldoet het niet aan 

de voorkeurgrenswaarde van 57 dB(A) en is het verlenen van een hogere grenswaarde noodzakelijk. 

Omdat het plan voor appartementen ten tijde van het akoestisch onderzoek niet voldeed aan de 

voorkeurgrenswaarde en het ook niet aannemelijk is dat de geluidsbelasting in de huidige situatie is 

gedaald, en zodoende een positievere uitkomst zou kunnen hebben, is nader akoestisch onderzoek niet 

noodzakelijk en blijft het voorts noodzakelijk dat de gemeente Groningen deze hogere grenswaarde 

verleent voordat deze omgevingsvergunning wordt verleend.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat het te realiseren van woningen alleen mogelijk is als door de gemeente een 

hogere waarde van ten minste 60 dB(A) wordt verleend. Het aspect geluid vormt geen belemmering voor 

het project na afgifte van de hogere waarde.

4.6.3  Luchtkwaliteit

Wettelijk kader

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.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 

te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor 

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

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

3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een stijging van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in 
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betekenende mate' wordt beschouwd.

In 2015 is door Infomil een onderzoek uitgevoerd naar de verhouding tussen de concentratie PM10 en PM2,5 

in de lucht. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de concentratie PM10 en PM2,5 in de lucht sterk samenhangen. 

Op basis hiervan merkt Infomil op dat "wanneer wordt voldaan aan de maatgevende grenswaarde voor PM10, 

vrijwel altijd ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5".

Voor woningbouwlocaties is een nibm-grens opgenomen van 1.500 woningen, bij minimaal één 

ontsluitingsweg, en 3.000 woningen, bij minimaal twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling. Een project dat kleiner is dan deze grenzen, is in beginsel 'niet in betekenende mate'.

Afweging

Het project maakt de bouw van drie woningen mogelijk, die worden ontsloten op de Beukenlaan. Het blijft 

daarmee ruimschoots onder de nibm-grens en kan daarmee als 'niet in betekenende mate' van invloed op 

de luchtkwaliteit worden beschouwd.

4.6.4  Externe veiligheid

Wettelijk kader

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 

stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is 

verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor 

hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Binnen het 

beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Op 27 oktober 2004 zijn het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen van kracht 

geworden. In het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen met 

gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een 

ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die 

plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (die als wettelijk 

harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt 

kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Het 

groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 

blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR 

kan niet 'op de kaart' worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 

afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.

Afweging

Uit de risicokaart (riscokaart.nl) blijkt, waarvan hieronder een uitsnede, dat in de omgeving risicobronnen 

aanwezig zijn. Uit de kaart blijkt dat zich in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle 

inrichtingen bevinden die relevant zijn in het kader van externe veiligheid. Voor buisleidingen geldt dat er 

een gasleiding van de Gasunie op meer dan 1.600 meter afstand ligt en dat zodoende de projectlocatie zich 

niet in het invloedsgebied van deze gasleiding bevindt.
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Figuur 11. Uitsnede risicokaart met in het blauw kader het projectgebied projectgebied (bron: risicokaart.nl).

Ten aanzien van transportroutes bevinden zich aan zowel de oost- als westzijde van het projectgebied 

routes. Aan de westzijde bevindt zich de rijksweg A28 tussen Groningen en Assen. Over deze weg vindt 

transport van gevaarlijke stoffen plaats. Omdat deze weg zich echter op ongeveer 1.300 meter afstand 

bevindt, vormt deze weg geen belemmering voor de bouw van drie woningen. De spoorlijn bevindt zich op 

iets meer dan honderdvijftig meter afstand. Ook hierbij bevindt de projectlocatie zich buiten het 

invloedsgebied van de spoorlijn en vormt de spoorlijn zodoende geen belemmering voor het onderhavige 

project.

Conclusie

Gezien de bovenstaande analyse kan gesteld worden dat het milieuaspect externe veiligheid geen 

belemmering vormt voor de uitvoering van dit project.

4.6.5  Bodem

Wettelijk kader

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) besluit 

bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de 

bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de 

bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de 

volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie.

Afweging

Voor het project is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau. Dit 

onderzoek is opgenomen als Bijlage 7. Het onderzoek had als doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem in beeld te brengen. Hoewel ten tijde van het onderzoek een appartementsgebouw planologisch 

gezien was toegestaan, is het onderzoek voldoende toereikend voor het onderhavige voornemen om drie 

woningen te realiseren. De voorgenomen functie is immers hetzelfde en de uitgevoerde boringen in het 

kader van het bodemonderzoek besloegen het gehele projectgebied.

Met betrekking tot de ondergrond concludeert het onderzoeksbureau dat de ondergrond op de gehele 

onderzoekslocatie niet verontreinigd is met de parameters van het NEN-pakket grond. De ondergrond 

wordt dus als schone grond aangemerkt. Verder wordt geconcludeerd dat het grondwater ter plaatse van 
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één van de metingen licht verontreinigd is. De gemeten gehalten en concentraties in de grond en het 

grondwater zijn echter van dien aard dat volgens de Wet bodembescherming geen nader bodemonderzoek 

noodzakelijk is. In zijn totaliteit concludeert het onderzoeksbureau dat de onderzoekslocatie geschikt is voor 

wonen. Omdat geen van de gemeten gehalten en concentraties aanleiding geven tot (plaatselijk) 

vervolgonderzoek bestaat geen aanleiding om nader bodemonderzoek in te stellen. De locaties waar de 

drie woningen zijn voorzien zijn immers ook onderzocht.

Conclusie

Er zijn op basis van het bodemonderzoek geen belemmeringen aanwezig voor het voorgenomen gebruik 

van de locatie. De locatie is milieuhygiënisch gezien geschikt voor het beoogde gebruik.

4.6.6  Kabels en leidingen

In het projectgebied bevinden zich geen kabels en leidingen die deel uitmaken van de ondergrondse 

hoofdstructuur. Ten behoeve van het project wordt te zijner tijd een graafmelding in het kader van 

KLIC/WION gedaan.

4.7  Bezonning

Omdat ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wordt gebouwd ook invloed kunnen hebben op de hoeveelheid 

licht dat de omgeving bereikt, is het in sommige gevallen zinvol om een bezonningsstudie uit te voeren. Er 

moet immers sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voorkomen moet worden dat de 

schaduw te veel toeneemt in de omgeving. Sommige functies hebben namelijk een goede bezonning nodig, 

zoals tuinen, terassen of speelplekken. 

Als uitgangspunt wordt de huidige situatie genomen. Omdat in de huidige situatie ook al bouwwerken ter 

plaatse mogelijk zijn, is de vraag in hoeverre dit onderhavige projectvoornemen leidt tot een verslechtering 

van de bezonning van de noordelijk gelegen percelen. Een berekening leert dat door een verschil in 

bouwhoogte, bij een gelijkblijvende hoeveelheid aan bezonning, ongeacht het tijdstip en het moment van 

het jaar, het bouwvlak met 11,46 meter kan worden overschreden in noordelijke richting. Het 

projectvoornemen voorziet in een kleinere overschrijding. Zodoende wijzigt planologisch gezien de situatie 

slechts beperkt. Ter motivering is ook een bezonningsstudie uitgevoerd. Deze studie is als Bijlage 8 

(Bezonningsstudie) opgenomen. In deze studie is als uitgangspunt de huidige fysieke situatie genomen en 

niet de huidige planologische situatie. Reden hiervoor is dat de bezonningsstudie uitgaat van een worst 

casevariant: de eventuele verschillen in de schaduweffecten zijn in de vergelijking groter tussen de huidige 

fysieke situatie en de toekomstige situatie dan wanneer enkel wordt gekeken wat het verschil is tussen de 

huidige planologische situatie en de toekomstige situatie. Uit de studie blijkt dat de schaduweffecten van de 

drie nieuw te bouwen vrijstaande woningen op de omliggende bebouwing minimaal is te noemen. De 

naastliggende woning, Beukenlaan 55, heeft op vier van de gemeten momenten in het jaar enige nieuwe 

schaduwwerking op de kavel. Dit betreffen de volgende momenten:

21 maart 09:00 uur in de ochtend - schaduwvlak van ±50% van de achtertuin;

21 maart 12:00 uur in de ochtend - schaduwvlak van ±15% van de voortuin;

21 september 09:00 uur in de ochtend - schaduwvlak van ±50% van de achtertuin;

21 september 12:00 uur in de ochtend - schaduwvlak van ± 15% van de voortuin.

In januari, februari, september en oktober zal er in de ochtend sprake zijn van enige schaduwwerking aan 

achterzijde en zijkant van de woning. Na het middaguur zal deze zich concentreren aan de voorzijde van de 

woning op ±10% van de voortuin. Doordat er schaduw geworpen wordt op de ramen aan de zijkant van de 

woning Beukenlaan 55, zal de lichtinval op de begane grond van de woning tussen 09:00 en 12:00 uur in 

januari, februari, september en oktober verminderd zijn ten opzichte van de huidige situatie zonder 

struiken. Er staan nu echter hoge struiken aan de zijkant van de woning geplant die het grootste deel van 

deze schaduw al veroorzaken. En dus is de daglicht vermindering in de genoemende momenten minimaal 

te noemen.

Gezien de bovenstaande analyse kan gesteld worden dat het milieuaspect bezonning geen belemmering 

vormt voor de uitvoering van dit project. 
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4.8  M.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd door het 'Besluit reparatie en modernisering 

milieueffectrapportage' en is bepaald dat de grenswaarden voor een m.e.r.-beoordelingsplicht indicatief 

zijn. Het bevoegd gezag moet bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden 

voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de 

omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). In het 

kader hiervan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de vraag hoe moet 

worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de drempelwaarde toch belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kan hebben. In de handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat 

betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de 

drempelwaarden ligt, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze toets 

kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of belangrijke nadelige 

milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in 

het andere geval moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden 

gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van 

de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is gewijzigd. De wijziging is het gevolg van de 

implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Dit is de richtlijn 

die ziet op projecten (kolom 4). De wijzigingsrichtlijn is voor het overgrote deel geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is in werking getreden op 7 juli 2017.

Eén van de belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is geregeld in artikel 

2, vijfde lid, van het Besluit m.e.r. De aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit 

voor het milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Aan de hand van 

deze informatie kan het bevoegd gezag een beslissing nemen of voor de voorgenomen activiteit een MER 

dient te worden opgesteld.

Conclusie

Uit de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, die als Bijlage 9 (Aanmeldnotitie vormvrije 

m.e.r.beoordeling) is opgenomen, volgt dat het project in zekere zin onomkeerbaar is maar in vergelijking 

met de drempelwaarde van een stedelijk ontwikkelingsproject van een zeer beperkte omvang. De conclusie 

is dat de effecten van de realisatie van de woningen aan de Beukenlaan niet van dien aard zijn dat er 

sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. De aard van de voorgenomen activiteit is niet van die omvang 

dat er onevenredig nadelige effecten op de omgeving plaatsvinden. Daarnaast vindt de ingreep niet plaats 

in een gevoelig gebied. Wanneer er geen 'belangrijke nadelige gevolgen' zijn voor het milieu is het in 

overstemming met de wetgeving en de geldende praktijk niet nodig om een volledige m.e.r.-procedure te 

doorlopen. 

Uit de beoordeling blijkt dat geen significant negatieve effecten op de omgeving zijn te verwachten. De 

milieugevolgen zijn voldoende in beeld gebracht. Een nader beoordeling van het project in een afzonderlijke 

m.e.r.-(beoordelings)procedure wordt niet noodzakelijk geacht.
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Hoofdstuk 5  Participatie, inspraak en overleg

5.1  Inspraak

De resultaten van inspraak worden te zijner tijd in deze paragraaf verwerkt. Wel is het projectvoornemen 

op voorhand met direct omwonenden en de initiatiefnemer cq eigenaar van de projectlocatie mondeling 

besproken. De besprekingen zijn over het algemeen op een positieve, opbouwende wijze verlopen.   

5.2  Overleg

De resultaten van overleg worden te zijner tijd in deze paragraaf verwerkt.

 37



 Beukenlaan te Glimmen

 38



 Beukenlaan te Glimmen

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid/exploitatie

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikt de gemeente Groningen over de mogelijkheid tot het 

verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke 

procedure. Wanneer sprake is van een bouwplan zoals bepaald in artikel 6.12 van de Wro en artikel 6.2.1 

van het Bro moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vaststellen. Hiervan kan worden 

afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

In dit geval wordt er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarin het 

kostenverhaal is geregeld. Hierin wordt ook rekening gehouden met mogelijke planschade. De vaststelling 

van een exploitatieplan is dan ook niet nodig.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Bouwtechnische tekening
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Bijlage 2  Nadere analyse bescherming bomen
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De Groninger Steen B.V 

                                                                                             Lutsborgsweg 75 
                                                                                             9756 AA Glimmen 
         
 
 
  
 
Roden, 3 september 2020. 
Betreft : Bescherming bomen op bouwperceel Beukenlaan van K1 , K2 en K3 te Glimmen. 
 
 
 
 
Geachte heer  
 
 
 
 
In navolging van onze opdracht om de Rode Beuk te beschermen tijdens 
bouwwerkzaamheden uit 2016 is de situatie veranderd. Het plan is gewijzigd de 3 woningen 
worden nu gebouwd meer naar de oostzijde. Conform de door u aangeleverde tekening per 
e mail op maandag 20 januari 2020. Deze is per 3 september vervangen voor de aangepaste 
tekening.   
 
 
Op deze wijze wordt er niet binnen de kroonprojectie van de bomen gegraven ten behoeve 
van de bouwwerkzaamheden. Wat tevens is gewijzigd is dat iedere woning een inrit gaat 
krijgen aan de Beukenlaan. Voor K3 is er geen beperking. Bij K 2 is dit anders de 
toekomstige inrit staat nu te dicht bij de bestaande Eikenboom. Deze kan niet op de plaats 
worden aangelegd maar dient in zijn geheel zoveel als mogelijk naar de Zuid – Oostzijde 
worden verplaatst. Voor vak K1 geldt dit andersom zoveel mogelijk naar de Noord - 
Oostzijde verplaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Detailtekening bron: Vellinga Architecten 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongewijzigd blijft de fundatie van de woningen hier wordt zeer oppervlakkig gegraven - 60 
cm. onder het maaiveld. Uitgangspunt is om de situatie van 1 Rode Beuk, 1 Zomer Eik en 2 
Beuken  niet te verslechteren. De volgende zaken zijn dan ook nodig. 
 
 

- Afbakenen van het wortelpakket van alle bomen conform bomenposter Stadswerk 
werken rond bomen. Middels afzetten met vaste niet eenvoudig te demonteren 
bouwhekken tevens mag er geen opslag plaats vinden van wat voor materieel of 
materiaal. 

- Bij aanleg van de inritten niet dichter dan de gestelde 8 meter vanaf hart van de 
bomen. En alleen onder toezicht van een ervaren ETW-er van een vakbekwaam 
boomverzorgingsbedrijf. 

- Het advies is om de inrit bij K2 en K1 aan te leggen met een halfverharding dusdanig 
dat het wortelpakket gehandhaafd zal blijven. Tevens kan het regenwater dan 
infiltreren in de bodem t.b.v. de Zomer Eik. 

- Er mag geen grond worden opgebracht op het bestaande wortelpakket. 
- Raadzaam is om de gehele boomspiegel van de Zomer Eik handmatig bladmulch te 

verwerken in de bodemlaag. Op deze manier zal het bodemleven worden bevorderd 
en komen de benodigde voedingstoffen vrij. Onderbeplanting is raadzaam voor de 
toekomst. 

- Bij de overige bomen is het van groot belang dat bij het aanleggen van de tuin het 
wortelpakket gehandhaafd blijft en hier niet machinaal wordt gegraven.  

- Tijdens de aanleg van de bestrating / bouwwerkzaamheden kan er onder  toezicht 
van een ETW-er worden gegraven, waarbij er wortels van maximaal 5 cm mogen 
worden gesnoeid. 

 
 
Overig: Op de scheiding aan de Noordzijde staat een hedera haag gepland van 2.0 meter 
hoog het is raadzaam om deze goed te ondersteunen middels een dubbelstaaf groen gecoat 
hekwerk. De houten schutting voor het voorste deel kan dan ook worden uitgevoerd met 
soortgelijk hekwerk.  
 
 
       
Wij gaan er vanuit u een passende advies te hebben gedaan en zien uw reactie graag 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 3  Nader onderzoek rode beuk Beukenlaan te Glimmen
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De Groninger Steen B.V 

                                                                                             Lutsborgsweg 75 
                                                                                             9756 AA Glimmen 
         

 
 
  
 

Roden, 22 mei 2019. 
Betreft : Bevindingen groeiplaats van de rode beuk aan de Beukenlaan te Glimmen. 
 
 
 
 
Geachte heer van Zoest, 
 
 
In navolging van onze opdracht om de Rode Beuk te beschermen tijdens 
bouwwerkzaamheden uit 2016 is de situatie veranderd. Het plan is gewijzigd in plaats van 
een appartementen complex met parkeerkelder zijn er nu plannen om 3 woningen te 
bouwen. De rode beuk staat in een bouwblok. Stedelijk groen heeft een BEA uitgevoerd 
onder nummer R250419. 
 
 
Op donderdag 16 mei heeft onderzoek plaats gevonden om inzage te geven in het 
wortelgestel van de rode beuk. Het wortelpakket bij de proefsleuf bestaat uit oppervlakkige 
wortels tot -35 cm. onder het maaiveld waarbij de dikste wortel is gemeten op 4 cm. De 
proefsleuf is gegraven op 8 meter uit hart boom gemeten richting oostzijde met een totale 
lengte van 10 meter. Verder bestaat de bouwvoor uit teelaarde met humusrijke zandgrond 
deze laag is 35 cm. dik. Deze gaat vervolgens over in zandgrond. Er zijn geen wortels 
aangetroffen in het zandpakket tot een diepte van 130 cm. Onderstaan foto’s van de diverse 
situaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proefsleuf rode beuk te Glimmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De BEA van Stedelijk groen geeft verder aan dat tijdens bouwwerkzaamheden onder  
toezicht van een ETW-er kan worden gegraven, waarbij er wortels van maximaal 5 cm 
mogen worden gesnoeid. In dit geval is de dikste wortel 4 cm wat geen belemmering behoeft 
te geven voor de boom om deze vakkundig te snoeien.  
 
 
 
 

 
 
Detailfoto van oppervlakkige wortelpakket. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wortels variërend van 1-3 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dikste wortel gemeten op 4 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verder wordt er t.b.v de fundatie bij de nieuwe bouwplannen zeer oppervlakkig gegraven -60 
cm. onder het maaiveld. Uitgangspunt is om de situatie van de rode beuk niet te 
verslechteren. De volgende zaken zijn dan ook nodig. 
 

- Afbakenen van het wortelpakket van de rode beuk conform bomenposter Stadswerk 
werken rond bomen. Middels afzetten met vaste niet eenvoudig te demonteren 
bouwhekken tevens mag er geen opslag plaats vinden van wat voor materieel of 
materiaal. 

- Graven bij de bouwput niet dichter dan de gestelde 8 meter vanaf hart van de rode 
beuk. En alleen onder toezicht van een ervaren ETW-er van een vakbekwaam 
boomverzorgingsbedrijf. 

- Naar aanleiding van de laatste snoeibeurt van 2016 zal er niet meer gesnoeid hoeven 
te worden. 

- Er mag geen grond worden opgebracht op het bestaande wortelpakket. 
- De rode beuk heeft voldoende ruimte om zich te blijven ontwikkelen aan de Noord -

West en Zuidzijde. Er zal zeer minimaal deel van het wortelpakket aan de Oostzijde 
worden verwijderd t.b.v. de bouw. Om dit te compenseren zal in het voorjaar van 
2020 de huidige vegetatie handmatig worden gemaaid en verwijderd. Waarna er 
beukenbladgrond en bladmulch handmatig zal worden verwerkt in de bodemlaag. Op 
deze manier zal het bodemleven worden bevorderd en komen de benodigde 
voedingstoffen vrij voor de rode beuk.  

 
 
       
Wij gaan er vanuit u een passende advies te hebben gedaan en zien uw reactie graag 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronnie van der Vinne 
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Bijlage 4  Ecologische inventarisatie
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E c o log i sc he  in v en ta r i sa t i e  B eu ken laan ,  G l im m en  

  

  projectnummer: 102.43.50.00.00 

  

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Beukenlaan, Glimmen 

Datum: 04-04-2019 

 

Inleiding 

 

KADER 

De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel van Beukenlaan 57 te Glimmen drie woning te 

realiseren. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet na-

tuurbescherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadple-

gen van bronnen is het projectgebied ten behoeve van de inventarisatie op 1 april 2019 bezocht door 

een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden waren: onbewolkt, circa 8˚C, 

droog en weinig wind. 

 

PROJECTGEBIED 

Het projectgebied is gelegen in de bebouwde kom van Glimmen en bevindt zich in de hoek van de 

Beukenlaan en de Meidoornlaan. Het projectgebied bestaat in de huidige situatie uit een enigszins 

verruigd braakliggend perceel, omgeven door een hekwerk met daarachter gemeentelijke groen-

structuren. Op het terrein zelf staan enkele (te behouden) bomen. In het projectgebied zijn geen ge-

bouwen en is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. De beoogde plannen bestaan uit de reali-

satie van een drie woningen.  

 

 

  

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van 

(Europese) natuurgebieden. 



 

datum 04-04-2019  projectnummer  102.43.50.00.00   2 

 

 

 

 
Foto 1. Een impressie van het projectgebied gezien vanaf de Beukenlaan op 1 april 2019. 

 

Soortbescherming 

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelricht-

lijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 

3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via Quickscanhulp.nl

3
 (© NDFF 

- quickscanhulp.nl 28-03-2019 06:06:26) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het pro-

jectgebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het betreffen met name vogels met jaarrond 

beschermde nesten, zoogdieren en amfibieën. Daarnaast wordt melding gemaakt van de reptielen-

soort levendbarende hagedis en de ongewervelden grote weerschijnvlinder en gevlekte witsnuitlibel. 

                                                                 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft 

informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. 

3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een 

hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het projectgebied kan voorkomen. 

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het projectgebied zijn aange-

troffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt. 
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In het projectgebied staan plantensoorten als beuk, zomereik, kropaar, robertskruid, gewone braam, 

paardenbloem, ridderzuring, geel nagelkruid, bonte dovennetel en blauwe bosanemoon. Daarnaast 

zijn veel exemplaren van de invasieve exoot Japanse duizendknoop aangetroffen. Beschermde plan-

tensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien de terreingesteldheid en het ontbreken van ge-

schikt biotoop niet in het projectgebied verwacht. 

 

In het projectgebied zijn geen nesten (of aanwijzingen die duiden op de aanwezigheid ervan) van 

broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats aangetroffen dan wel te verwachten. Daar-

naast is het projectgebied gezien de terreingesteldheid en ligging maar marginaal geschikt als onder-

deel van het foerageergebied van soorten met een jaarrond beschermd nest als ransuil en huismus, 

die voorkomen in de omgeving van het projectgebied. In twee bomen zijn nesten van ekster aange-

troffen en verder zijn in de bomen en het omliggende groen enkele meer algemeen voorkomende 

vogels broedend te verwachten, waaronder roodborst, vink, merel en Turkse tortel. 

 

De bomen (bebouwing ontbreekt) zijn onderzocht op potentiële beschermde verblijfplaatsen voor 

vleermuizen. In geen van de bomen zijn dergelijke ruimten (zoals holten, scheuren en loszittend bast) 

aangetroffen die in potentie geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. De groene randen van het 

projectgebied zijn geschikt als foerageergebied waaronder gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis 

en laatvlieger. Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een doorlopende opgaande structuur 

en vormt zodoende geen potentiële (onmisbare) vliegroute voor vleermuizen. 

 

In het projectgebied kunnen enkele algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals bosmuis en 

rosse woelmuis voorkomen. Voor de te verwachten algemene soorten geldt in de provincie Gronin-

gen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. Niet-vrijgestelde (en dus beschermde) 

grondgebonden zoogdiersoorten (zoals de op Quickscanhulp.nl genoemde soorten boommarter, 

steenmarter, das en waterspitsmuis) worden gezien de terreingesteldheid, het ontbreken van sporen 

die duiden op de aanwezigheid van verblijfplaatsen en/of het ontbreken van geschikt biotoop niet 

verwacht in het projectgebied. Eekhoorn is hooguit incidenteel foeragerend te verwachten in het pro-

jectgebied. Voor deze soort is in de (directe) omgeving geschikter leefgebied aanwezig. 

 

Door het ontbreken van permanent oppervlaktewater in en in de directe omgeving van het project-

gebied zijn hooguit enkele overwinterende algemene amfibieënsoorten zoals gewone pad en bruine 

kikker te verwachten onder de strooisellaag en ruigte. Voor deze soorten geldt in de provincie Gro-

ningen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Geschikt 

leefgebied voor beschermde en niet-vrijgestelde amfibieën ontbreekt in het projectgebied. Dergelijke 
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soorten (waaronder heikikker en poelkikker, die bekend zijn uit de omgeving (Quickscanhulp.nl)) zijn 

zodoende niet te verwachten in het projectgebied. 

 

Beschermde soorten uit de soortgroep vissen, reptielen en ongewervelden zijn niet in het projectge-

bied te verwachten vanwege het ontbreken van waarnemingen uit de omgeving van het projectge-

bied en/of het ontbreken van geschikt biotoop. Voor de op Quickscanhulp.nl genoemde beschermde 

reptielensoort levendbarende hagedis en de ongewervelden grote weerschijnvlinder en gevlekte 

witsnuitlibel is geschikt leefgebied aanwezig in natuurgebieden in de omgeving van het projectge-

bied. 

 

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten 

van de meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden. 

Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de 

planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een stan-

daardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht 

de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli 

duurt.  

 

Door de beoogde werkzaamheden verandert het projectgebied als (potentieel) foerageergebied voor 

huismus en ransuil (soorten met jaarrond beschermd nest) en eekhoorn. Zowel tijdens als na de 

werkzaamheden zal het projectgebied echter (deels) geschikt zijn en/of blijven als foerageergebied. 

Daarnaast is in de omgeving voldoende geschikt en hoogwaardiger foerageergebied voorhanden 

voor deze soorten.  

 

Vaste verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen gaan niet verloren als gevolg van de plannen. 

De bomen en de omringende groene randen van het projectgebied blijven ook na herinrichting be-

schikbaar en geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Hierop zijn dan ook geen negatieve ef-

fecten te verwachten. 

 

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoog-

dierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden ge-

dood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Groningen. Voor deze soorten 

hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de 

Wnb.  
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Voor de overige soort(groep)en kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wnb beschermde 

soorten worden uitgesloten. 

 

Gebiedsbescherming 

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met nega-

tieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 

werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van in-

vloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN - voormalige Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de 

basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastruc-

tuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming 

van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor de provincie Groningen 

uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020  en de Omgevingsverordening provincie Gro-

ningen 2016. Van belang is dat de provincie geen externe werking kent voor het NNN. 

 

NATUUR BUITEN HET NNN 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt verder buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke 

plannen specifiek ingezet op de bescherming van bestaande bos- en natuurgebieden en weidevogel– 

en akkervogelleefgebieden. 

 

INVENTARISATIE 

Het projectgebied ligt op een afstand van ruim één kilometer ten noordoosten van het dichtstbijzijn-

de in het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied. 

Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op een afstand van circa 350 meter ten noordoosten van het 

projectgebied. Het dichtstbijzijnde gebied behorend tot natuur buiten het NNN betreft weidevogel-

leefgebied op circa 1,5 kilometer afstand, ten oosten van het projectgebied. Tussen het projectgebied 

en de beschermde gebieden liggen wegen, bebouwing en/of agrarisch gebied. 
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TOETSING 

Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tus-

senliggende gebied en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen project 

geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, het NNN en natuur buiten het NNN te verwach-

ten. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb 

en is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 

In voorliggende situatie is geen sprake van het doen van aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid 

van beschermde soorten. Wanneer daarnaast rekening wordt gehouden met het broedseizoen van 

vogels, is het aanvragen van een ontheffing Wnb voor flora en fauna niet aan de orde. 

 

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimte-

lijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhou-

dingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergun-

ning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet 

in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening. 
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watertoets 28 maart 2019           dossiercode 20190328-33-20208 

waterschap 13 mei 2019               kenmerk IN19- Z17357 

 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Woningbouw Beukenlaan 
te Glimmen door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De 
beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de Normale procedure van de 
watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een 
maatwerk wateradvies levert. 

PLAN: Woningbouw Beukenlaan te Glimmen 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
HERZIENING t.a.v. vorige watertoets wat betreft bebouwingsoppervlakte. Bouw van drie 
woningen met grondoppervlakte van plus minus 100 m2 op tot op heden nog niet 
ontwikkelde grond op kruising Beukenlaan/Meidoornlaan 

Oppervlakte plangebied: 2899 m2  
 
Toename verharding in plangebied: 400 m2 in stedelijk gebied  

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

Aanvrager / initiatiefnemer: 

R. Kooijman 
BügelHajema Adviseurs 
Vaart nz 50 
9401 GN Assen 
0592316206 
r.kooijman@bugelhajema.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Groningen: 

dhr. Hortensius 
06 1173 1925 
jasper.hortensius@groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Specifiek en aanvullend advies 

Het plangebied ligt in een pielgebied met een zomerpeil van -0,1 m NAP en een winterpeil 

van -0,4 m NAP. De specifieke gebiedsafvoer is 2,58 l/sec/ha. Door de in het plan beoogde 

verhardingstoename zou de afvoer in het plangebied toe kunnen nemen bij piekbuien. 

Hoerdoor kan het oppervlaktewatersysteem overbelast, waardoor wateroverlast kan 

ontstaan. Bij een toename van 400 m2 moet 27 m3 compenserende waterberging worden 

aangelegd om overlast te voorkomen.  

 

Het is aan de planindiener om een geschikte compenserende waterbergingsmaatregel voor 

te stellen. Het waterschap stelt echter vast gebaseerd op de bodemgegevens dat 

compenserende waterberging middels infiltratiemaatregelen geen geschikte maatregel is op 

deze locatie. Onder het plangebied komen (zeer) hoge gemiddeld hoogste 

grondwaterstanden voor. Hiernaast komt een ondiepe (0,5 m onder maaiveld), dikke 

keileemlaag onder het plangebied voor. Dit bemoeilijkt de aanleg van effectieve 

infiltratiemaatregelen dusdanig, dat het waterschap de toepassing ervan afraadt. 



 

Aangrenzend aan het plangebied (aan de zuidzijde) ligt een hoofdwatergang van het 

waterschap. Hieromheen ligt een beschermingszone van 5 meter (vanaf de insteek), 

waarbinnen een vergunning nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het 

waterschap heeft echter het plan om het oppervlaktewatersysteem rond Glimmen aan te 

passen, waardoor dit oppervlaktewater zijn classificatie als hoofdwatergang waarschijnlijk 

verliest. Het oppervlaktewaterlichaam zal waarschijnlijk wel in gebruik blijven, wellicht met 

aanvullend waterberging. Aangezien het plangebied laag in het landschap ligt (dus overlast 

van deze bergende functie kan krijgen) en vanwege de hoge grondwaterstanden, is het sterk 

te adviseren om een verhoogd bouwpeil te hanteren.     



  



Waterschap Hunze en Aa's 

Geachte R. Kooijman, 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. 
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere 
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor 
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op 
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij 
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- 
gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn 
ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn. 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen 
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en 
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat 
het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de 
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 
waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen 
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, 
peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & 
ecologie en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 
afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied 
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen 
worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven 
advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het 
waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, 
peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

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

Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet 
nu, maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn 



dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit 
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en 
geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal 
Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die 
ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen 
zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld 
overschrijdt. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 
akkerbouw 1 procent 1/25 

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 
glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 

bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het 
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is 
afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een 
situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt 
een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 
13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het 
stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de 
norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. 
Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard 
oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal 
gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de 
versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het 
verhard oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen 
nemen. 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak 
te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode 
kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij 
maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op 
eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur 
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane 
gebiedsafvoer wordt overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van 
het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra 
berging. 



 
Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met 
meer dan 1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja 
geantwoord. 
Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm 
ligt van de keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  

 
 
Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard 
oppervlak. Met hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk 
of in het stedelijk gebied? is geantwoord: 400 m2 in stedelijk gebied 

 

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

Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk 
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te 
houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water 
behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater 
gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. 
Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en 
het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het 
oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door 
het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens 
de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van 
deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve 
maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect 
opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de 
zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 



Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor 
burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te 
voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV 
(Algemene Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater 
te voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. 
Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in 
stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de 
gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam 
Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 
 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 
 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 
 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie 

te beperken of te voorkomen; 
 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 

Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het 
middelenverbod raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing 
van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het 
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke functies heeft de 
voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 
 met de functie drinkwater; 
 met de functie natuur(waarde); 
 met de functie viswater; 
 in een ecologisch gevoelig gebied; 
 met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese 



en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd 
als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het 
openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of 
een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de 
bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 
dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd 
moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 
In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat 
rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij 
de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze 
wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: 3 en 4 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke 
alternatieven toegepast? is geantwoord: Nee 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van 
hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: Nee 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is 
geantwoord: 

 via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater: 

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

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

Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen 
niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 
(overheid of particulier). 
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke 
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het 



waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het 
aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet 
geloosd worden op vuilwaterriolering). 
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat 
vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen 
worden in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden 
is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in 
nadelige gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het 
oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan 
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op 
veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet 
verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen 
verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en 
drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen 
kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. 
Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden 
wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan 
samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige 
en gewenste grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van 
de omgeving. 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de 
volgende ontwateringsadviezen. 

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 
 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 
 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 
 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand 

mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste 
grondwaterstanden blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m 

onder as van de weg; 
 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 
 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het 
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op 
de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 



draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, 
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is 
door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het 
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste 
functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of 
aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder 
gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een 
inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht 
toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. 
is geantwoord: Nee 

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

Grond- en oppervlaktewaterwinningsbeschermingsgebieden 
Het plan Woningbouw Beukenlaan te Glimmen is gelegen in een gebied ter bescherming van 
het grondwater. De beschermingsgebieden zijn door de provincie aangewezen op basis van 
de wet Milieubeheer in de provinciale omgevingsverordening (POV). Het 
beschermingsgebied is opgebouwd uit twee zones: het waterwingebied en daaromheen het 
grondwaterbeschermingsgebied en soms gebieden waar fysische aantasting van de bodem 
moet worden voorkomen. Het waterwingebied is het gebied waar daadwerkelijk het 
grondwater wordt gewonnen en waar de winputten liggen. Het gebied is voorbehouden voor 
activiteiten van het waterleidingbedrijf en andere activiteiten zijn in principe verboden. 
Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied en soms een 
beschermingszone tegen fysische bodemaantasting. Binnen dit gebied worden bepaalde 
activiteiten of bedrijven geweerd die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de 
kwaliteit van het grondwater. 

De bescherming van de gebieden is neergelegd in de Provinciale omgevingsverordening 
(POV) en in de Omgevingsvisie van de provincie. In de POV (bijlage 6 POV Groningen en 
hoofdstuk 7 POV Drenthe) is aangegeven welke inrichtingen en activiteiten in de gebieden 
niet zijn toegestaan. 

Dit beschermingsbeleid dient zijn ruimtelijke doorwerking te krijgen via het bestemmingsplan. 
De begrenzing van het waterwingebied en het grondwaterbescherminsgebied is daarom 
opgenomen op de plankaart. Op basis van het bestemmingsplan is voor diverse activiteiten 
een aanlegvergunningen nodig, bijvoorbeeld voor; 

 het roeren van de grond dieper dan 2 meter; 
 het aanleggen van een weg of parkeerplaats; 
 het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels; 
 het graven van sloten; 
 het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen 

Voor meer informatie omtrent de beschermingsgebieden kunt u contact opnemen met 

Peter de Vries - provincie Groningen 
Beleidsmedewerker Water 
Provincie Groningen 



Afdeling Landelijk Gebied & Water 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
tel: 050-3164781 
fax: 050-3164439 
email: p.de.vries@provinciegroningen.nl 

 
mevr. ir. G.H. (Gerda) Brilleman-Brondijk 
Beleidsmedewerker grondwaterbescherming 
Provincie Drenthe 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 
Team Natuur en Water 

Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
tel: 0592-365281 
fax: 0592-365422 
email: g.brilleman@drenthe.nl 

 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 
meter minus het maaiveld nodig. In het plangebied Woningbouw Beukenlaan te Glimmen is 
de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze 
ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende 
maatregelen niet gewenst en zal resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de 
drooglegging en ontwatering is gewenst. De inrichting van dit gebied en de benodigde 
aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden op dit nadere onderzoek. 

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

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste 
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het 
gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen 
worden vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, 
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor 
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de 
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het 
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het 
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil 
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een 
droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een 
norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil 
toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar 
(inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de 



toelaatbare peilstijging is in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een 
lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Thema inrichting watersysteem 

 
 
Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft 
ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van 
water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal 
in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening 
van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten 
en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen 
en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van 
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: Nee 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening 
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: Hemelwater 
wordt apart afgevloeid 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 
 dempen watergang: 
 aanbrengen dam: 
 kabels en leidingen in en langs watergangen: 
 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 
 aanbrengen beschoeiing of damwand: 
 aanbrengen vlonders/steigers: 
 aanbrengen brug: 
 beplanting langs watergang: 
 inrichten natuurvriendelijke oevers: 



 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de 
beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het 
stedelijk water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden 
voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven 
voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

 
Geraakte kaarten in plangebied voor thema watersysteem: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Hoofdwatergang 
Binnen het plangebied Woningbouw Beukenlaan te Glimmen zijn hoofdwatergangen van het 
waterschap gelegen. Aan weerszijden van alle hoofdwatergangen ligt een 
beschermingszone van 5 meter breed. Deze beschermingszone is ter bescherming van de 
hoofdwatergang. Deze beschermingszone moet worden gerekend vanaf de insteek. De 
beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels. Obstakels 
kunnen bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde 
paden. Binnen deze beschermingszone is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 
een watervergunning nodig. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke 
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

 
Duikers 
Binnen het plangebied Woningbouw Beukenlaan te Glimmen zijn lange duikers gelegen. Bij 
de nadere uitwerking van de plannen en de inrichting dient rekening gehouden te worden 
met de ligging van deze duikers en de zonering rond deze duikers (5 meter breed). Binnen 
een zonering rond de lange duikers is het niet toegestaan zonder toestemming van het 
waterschap werkzaamheden uit te voeren in de bodem of bestemmingen te wijzigingen. 

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

Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en 
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met 
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als 
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden 
te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen 
voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en 
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor 
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot 
belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende 
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat 
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden 
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

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



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

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

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water 
gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit 
document. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze 
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd 
raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd 
worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

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

De Watertoets 2019 
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INTRODUCTIE

Aan de Beukenlaan in Glimmen is een bouwplan van 3 vrijstaande woningen. In deze 

bezonningsstudie wordt het effect van de nieuwbouw van deze woningen op de bezonning 

van de naastgelegen woningen onderzocht.

De studie richt zich op 4 momenten in het jaar en 4 tijdstippen per dag. De kortste dag 

21 december, de langste dag 21 juni en de twee dagen exact daar tussenin; 21 maart en 

21 september. Deze data zijn algemeen geaccepteerde momenten om de schaduwstudie 

op uit te voeren. Op 21 juni, de langste dag, staat de zon het hoogst. Een hogere zon leidt 

tot een kortere schaduw, een kortere schaduw betekent minder impact op de omgeving. 

Op 21 december, de korste dag, staat de zon het laagst en zijn er langere schaduwen die 

vanzelfsprekend meer effect hebben op de omgeving. 

De te onderzoeken tijdstippen zijn een evenredige verdeling over de dag; 9 uur, 12 uur, 15 

uur en 18 uur. 

Deze bezonningsstudie gaat uit van de bestaande en nieuwe schaduwerpende bebouwing. 

En de bestaande bomen. Bestaande en/of nieuwe schaduwwerpende beplanting/struiken 

worden buiten beschouwing gelaten, maar kunnen wel worden meegenomen in de 

conclusie.
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CONCLUSIE 

De schaduweffecten van de nieuw te bouwen 3 vrijstaande woningen op de omliggende 

bebouwing is minimaal te noemen. 

De naastliggende woning, Beukenlaan 55, heeft op vier van de gemeten momenten in het 

jaar enige nieuwe schaduwwerking op de kavel.

Dit betreffen de volgende momenten:

•	 21 maart 9 uur in de ochtend  - schaduwvlak van +/- 50% van de achtertuin

•	 21 maart 12 uur in de ochtend - schaduwvlak van +/- 15% van de voortuin

•	 21 september 9 uur in de ochtend  - schaduwvlak van +/- 50% van de achtertuin

•	 21 september 12 uur in de ochtend - schaduwvlak van +/- 15% van de voortuin

In januari, februari, september en oktober zal er in de ochtend sprake zijn van enige 

schaduwwerking aan achterzijde en zijkant van de woning. Na het middaguur zal deze zich 

concentreren aan de voorzijde van de woning op +/- 10% van de voortuin. 

Doordat er schaduw geworpen wordt op de ramen aan de zijkant van de woning 

Beukenlaan 55, zal de lichtinval op de begane grond van de woning tussen 9 en 12 uur 

in januari, februari, september en oktober verminderd zijn ten opzichte van de huidige 

situatie zonder struiken. Echter staan er nu hoge struiken aan de zijkant van de woning 

geplant die het grootste deel van deze schaduw al veroorzaken. En dus de is de daglicht 

vermindering in de genoemende momenten minimaal te noemen.
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Memo 

  

Opdrachtgever: De heer Van Zoest projectnummer: 102.43.50.00.00 

  

Aan: Gemeente Groningen 

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Beukenlaan te Glimmen 

Datum: 10-12-2019 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

1 . 1  A a n l e i d i n g  

In het dorp Glimmen bevindt zich een onbebouwd perceel aan de Beukenlaan. Dit onbebouwde 

perceel bevindt zich zeventig meter aan de oostzijde van de doorgaande weg Rijksstraatweg en 

165 meter aan de westzijde van de spoorlijn Groningen – Meppel. Het project bestaat uit het 

realiseren van drie vrijstaande woningen. Planologisch gezien is dit echter niet toegestaan. Om het 

voornemen wel te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning met een ruimtelijke motivering 

nodig. Deze omgevingsvergunning wordt verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

De activiteit die mogelijk wordt gemaakt, valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het 

Besluit milieueffectrapportage. Onderdeel D 11. betreft: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen”. De drempelwaarde (de grens voor wanneer voor activiteiten al dan niet een 

milieueffectrapportage moet worden gemaakt) voor activiteiten zoals deze betreft onder andere 

de bouw van 2.000 woningen. 

 

De drempelwaarde van de betreffende categorie wordt niet overschreden, er worden immers 

slechts drie woningen gebouwd. Omdat er wel sprake is van een project dat wordt genoemd in de 

derde kolom, moet een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling worden opgesteld. Deze 

memo voorziet daarin. Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt of niet alsnog een m.e.r.-

procedure op grond van het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. 

 

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is gewijzigd. De wijziging is het gevolg van de 

implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Dit is 

de richtlijn die ziet op projecten (vierde kolom). De wijzigingsrichtlijn is voor het overgrote deel 

geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is (op één onderdeel na) 

in werking getreden op 7 juli 2017, maar geldt vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende 

vergunningaanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen besluit is genomen. Eén van de 

belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije m.e.r.-

beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is geregeld in 

artikel 2, vijfde lid, van het Besluit m.e.r. 
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De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Doel is om in kaart 

te brengen of het projectvoornemen negatieve (milieu)effecten heeft op de omgeving. Aan de 

hand van de informatie kan het bevoegd gezag een beslissing nemen of voor de voorgenomen 

activiteit een MER moet worden opgesteld. 

 

1 . 2  I n i t i a t i e f n em er  en  b e v o eg d  g ez ag  

De eigenaar van het perceel aan de Beukenlaan is initiatiefnemer voor het project. 

 

De omgevingsvergunning met een ruimtelijke motivering biedt het juridische-planologische kader 

voor het project. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning is gemeente Groningen. 

 

1 . 3  P l a n o lo g i s c h e  i n p a s s i n g  

het nu geldende plan voor de locatie van de voorgenomen ontwikkeling is: 

 'Beheersverordening Glimmen', vastgesteld op 24 juni 2013. 

 

Het projectgebied heeft op basis van het geldende bestemmingsplan de enkelbestemming ‘Wonen 

- Woongebouw’. Daarnaast geldt ter plaatse ook de gebiedsaanduiding ‘milieuzone - grondwater-

beschermingsgebied'. 

 

De voorgenomen ontwikkeling past wat betreft bebouwingsmogelijkheden niet in de huidige 

bestemming. Het is niet mogelijk om binnen deze regeling het voornemen te realiseren op deze 

locatie. Om de realisatie van het project mogelijk te maken wordt omgevingsvergunning met een 

ruimtelijke motivering opgesteld. 

 

1 . 4  P r o c ed u r e l e  a s p e c t en  

Voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure gelden de volgende stappen: 

1. Het bevoegd gezag moet beoordelen of voor de activiteit een milieueffectrapportage moet 

worden gemaakt. Hierop moet binnen zes weken nadat de initiatiefnemer alle informatie 

heeft verstrekt, worden beslist door het bevoegd gezag. 

2. Van deze beslissing wordt binnen dezelfde termijn mededeling gedaan bij de aanvrager. De 

beslissing die wordt genomen, moet worden gebaseerd op de informatie die is verstrekt in de 

aanmeldnotitie. 

3. Daarnaast houdt het bevoegd gezag bij de beslissing rekening met de relevante criteria van 

bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn en andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Dit 

moet ook terugkomen in de motivering van de beslissing (zie artikel 7.17, derde en vierde lid, 

van de Wet milieubeheer). 

4. Publicatie van de beslissing is niet nodig. Er kan volstaan worden met bekendmaking aan de 

aanvrager van het besluit. 

5. Het beoordelingsbesluit moet als bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit –de 

omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering– worden opgenomen. 
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6. Afzonderlijk bezwaar of beroep tegen de beslissing is niet mogelijk, dit kan alleen tegen de 

omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering zelf. 

 

1.5 Inhoudsvereisten aanmeldnotitie 

Doel van een aanmeldnotitie ten behoeve van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is om op 

objectieve wijze informatie over mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen activiteit 

te verzamelen. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak 

van het doorlopen van een m.e.r.-procedure. 

 

Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén milieueffectrapport wordt opgesteld, tenzij er sprake 

is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: ‘Nee, tenzij…’ 

De ‘belangrijke nadelige gevolgen’ moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van 

bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). Bijlage III noemt drie 

hoofdthema's: 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van 

ongevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 

waarschijnlijkheid van het effect). 

 

2 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p r o j e c t  

 

In overeenstemming met bijlage III van de EU-richtlijn moet in het bijzonder in overweging worden 

genomen: 

- de omvang van het project; 

- eventuele cumulatie met andere projecten; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

- de productie van afvalstoffen; 

- verontreiniging en hinder; 

- risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

 

Omvang van het project 

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 2.347 m
2
. Het projectgebied ligt in het 

midden van het dorp Glimmen, hetgeen ten zuiden van het dorp Haren en de stad Groningen ligt, 

in de gemeente Groningen. 

 

Zoals ook in de inleiding is beschreven is het initiatief het realiseren van drie woningen. Op 

onderstaande plattegrond wordt de ligging van de projectlocatie weergegeven en de afbeelding 

daaronder bevat een impressie van de te bouwen woningen. 
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Figuur 1. Uitsnede kaart van projectgebied (bron: Topotijdreis.nl). 

AFBEELDING VOLGT NOG 

Figuur 2. Impressie van de te bouwen woningen. 

Cumulatie 

De vraag of er sprake is van cumulatie met andere projecten, is afhankelijk van de omvang van het 

effectgebied. Het effectgebied kan, afhankelijk van het te onderzoeken milieuthema, een andere 

zijn dan het projectgebied van de omgevingsvergunning. Het effectgebied is namelijk het gebied 

waar mogelijk effecten kunnen optreden als gevolg van de activiteiten die de 

omgevingsvergunning mogelijk kan maken. De omvang van het effectgebied wordt bepaald door de 

reikwijdte van de milieueffecten en is dus afhankelijk van het specifieke milieuthema. De omvang 

van het effectgebied wordt daarom per milieuthema bepaald. 

 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Er is geen sprake van gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Eventueel wordt zand van elders 

aangevoerd ten behoeve van grondverbetering. 

 

Overige aspecten 

De overige aspecten genoemd onder de laatste drie aandachtsstreepjes zijn niet relevant in het 

kader van deze beoordeling in relatie tot de ingreep. Dit geldt niet voor de aspecten 

verontreiniging en hinder. 

 

Wat betreft hinder kan er vanwege de aanwezigheid van drie nieuwe woningen hinder ontstaan. De 

hinder waarvan sprake kan zijn betreft geluid vanwege een toename van verkeersbewegingen en 

de aanwezigheid van mensen waar dat eerst niet het geval was. Doordat er echter planologisch 
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gezien woningen al zijn toegestaan, is er geen sprake van een planologische verslechtering. 

Daarnaast kan er sprake zijn van hinder in de vorm van verstoring van natuurwaarden. Deze 

aspecten komen kort aan de orde bij Kenmerken van het potentiële effect. 

 

3 .  P l a a t s  v an  h e t  p r o j ec t  

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan 

zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

- het bestaande grondgebruik; 

- de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied; 

- het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

gevoelige gebieden, in dit geval Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur), Natura 2000 en landschappen van historisch, cultureel of archeologisch 

belang. 

 

Zoals hiervoor aangegeven is op het projectgebied de bestemming ‘Wonen - Woongebouw’ van 

toepassing. Binnen deze bestemming zijn woningen anders dan appartementen nu niet toegestaan. 

In de huidige situatie is het perceel nog onbebouwd. Op het perceel staan drie grote bomen en 

groeit gras. 

 

Wat betreft het genoemde onder het derde aandachtsstreepje ligt het projectgebied in de 

omgeving van het NNN-gebied ‘Drentsche Aa’. Met de voorgenomen werkzaamheden kunnen 

negatieve effecten ontstaan op de waarden en kenmerken van de NNN. Hierover in de volgende 

paragraaf meer. 

 

Het projectgebied is verder gelegen binnen de bebouwde kom. Het landschap heeft geen historisch 

en cultureel belang die door dit projectvoornemen wordt verstoord. In het projectgebied staan 

een drietal grote bomen die behouden blijven. Omdat ter plaatse een archeologische waarde rust, 

is het mogelijk dat in het projectgebied archeologische waarden worden aangetroffen. Hier wordt 

nader op ingegaan bij Kenmerken van het potentiële effect. 

 

4 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p o t en t i ë l e  e f f e c t  

Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant gekeken naar: 

- het bereik van het effect; 

- het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

- de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

- de waarschijnlijkheid van het effect; 

- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

- de autonome ontwikkelingen. 

 

De mogelijke milieueffecten worden -indien aan de orde- aan de hand van de verschillende 

relevante thema’s beschreven. Er zijn geen ontwikkelingen in de omgeving gepland die kunnen 
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worden meegenomen als autonome ontwikkeling. Dit is dan ook de referentiesituatie. De 

bestaande situatie is de referentiesituatie. 

 

Vanwege de aard van de ingreep wordt nader aandacht besteed aan de potentiële (milieu)effecten 

die kunnen optreden op het gebied van archeologie, bodem, cultuurhistorie en landschap, 

ecologie, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, parkeren en verkeer en water. 

 

1 .  A r c h e o l o g i e  

Ten behoeve van de voorgenomen activiteit zal gegraven worden en zal de bodem worden geroerd. 

Hierdoor zouden archeologische waarden die aanwezig kunnen zijn in het projectgebied kunnen 

worden aangetast. 

 

Voor het projectgebied geldt een lage archeologische verwachting. Dat betekent dat er in dit geval 

geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

2 .  B o d em  

Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden 

gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit ervan 

zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het 

projectgebied voor de voorgenomen functie en dat het de financiële haalbaarheid van het project 

niet in gevaar brengt. 

 

Om de bodemkwaliteit ter plaatse inzichtelijk te maken is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit 

het bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse geschikt is voor de functie wonen. Geen van 

de gemeten gehalten en concentraties uit het bodemonderzoek geven aanleiding tot (plaatselijk) 

vervolgonderzoek. 

 

3 .  C u l t u u r h i s t o r i e  e n  l a n d s cha p  

Op grond van de Erfgoedwet moet ieder ruimtelijk initiatief een analyse bevatten van de 

cultuurhistorische waarden in het projectgebied. 

 

Het gebied heeft in de huidige situatie geen bijzondere cultuurhistorische waarden. Het gebied is 

onderdeel van het zogenaamde Gorecht, waarvoor een aantal doelen geldt. Dit project komt met 

deze doelen overeen omdat er sprake is van een ruim, statig woongebied in een parkachtige 

omgeving. De bestaande groenstructuur wordt gerespecteerd. De Rijksstraatweg (cultuurhistorisch 

en landschappelijk waardevol lijnelement) is op voldoende afstand van het projectgebied gelegen.  

 

Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen voor het aspect cultuurhistorie door 

het voornemen. 

 

4 .  E c o l o g i e  

Om de gevolgen van het projectvoornemen op het aspect ecologie te onderzoeken, is een 

ecologische inventarisatie van de natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of 
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aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. BügelHajema Adviseurs heeft op basis van veldonderzoek 

(d.d. 1 april 2019) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep onderzocht en beoordeeld 

of voor genoemd initiatief een ontheffing moet worden aangevraagd. Het resultaat van dit 

onderzoek is opgenomen als Bijlage (Ecologische inventarisatie). Uit het onderzoek komt het 

onderstaande naar voren. 

 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen 

terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden 

ontstaan. 

 

In voorliggende situatie is geen sprake van het doen van aanvullend onderzoek naar de 

aanwezigheid van beschermde soorten. Wanneer daarnaast rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen van vogels, is het aanvragen van een ontheffing Wnb voor flora en fauna niet aan de 

orde. 

 

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het project heeft geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom 

geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal 

natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening. 

 

Conclusie 

Indien rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels is het aanvragen van een 

ontheffing Wnb voor flora en fauna niet aan de orde. Het project heeft geen negatieve gevolgen 

voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor het aspect 

ecologie is het met dit projectvoornemen om drie woningen te bouwen aan de Beukenlaan te 

Glimmen niet nodig om een milieueffectrapportage op te stellen. 

 

5 .  E x t e r ne  v e i l i g he i d  

Ten behoeve van de beoordeling is het ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan het aspect 

externe veiligheid. Het projectvoornemen voorziet echter niet in het oprichten van risicovolle in-

richtingen en zodoende heeft het projectvoornemen geen negatief effect op de veiligheid. Daar-

naast is het de vraag of de planologische mogelijkheden van dit project omliggende functies be-

perkt. Uit de risicokaart blijkt het volgende: 

 Binnen en nabij het projectgebied zijn geen risicovolle inrichtingen en geen risicovolle 

transportleidingen gelegen waarvan het plaatsgebonden risicocontour of invloedsgebied is 

gelegen over het projectgebied. Hiermee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde 

voor het plaatsgebonden risico. 

 Aan de oostzijde van het projectgebied, op ongeveer 165 meter afstand, bevindt zich de 

spoorlijn Groningen - Meppel. De risicozone van deze spoorlijn ligt op zes meter vanuit de 

spoorlijn. Dat is op ruim voldoende afstand van de projectlocatie. 
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 Daarnaast is op meer dan één kilometer afstand van het projectgebied de rijksweg A28 

van Assen naar Groningen aanwezig. Omdat dit op voldoende afstand is van de projectlo-

catie is er geen sprake van een risico. 

Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen voor het aspect externe veiligheid door 

het voornemen. Voor het aspect externe veiligheid is het niet nodig om een milieueffectrapporta-

ge op te stellen. 

 

6 .  G e l u i d  

De voorgenomen activiteit moet worden getoetst aan de geldende geluidsnormen. Woningen zijn 

immers geluidsgevoelige gebouwen. Voor dit voornemen geldt dat de 50 km/u-weg Rijksstraatweg 

binnen tweehonderd meter van de projectlocatie ligt. Voor 50 km/u-wegen in stedelijk gebied 

geldt een zone van tweehonderd meter aan weerszijden van de weg. Daar komt bij dat de spoor-

lijn Groningen - Assen ook op een afstand ligt van minder dan tweehonderd meter terwijl op grond 

van de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder' de zonebreedte van het trajectdeel vijfhon-

derd meter bedraagt. Om deze redenen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het geluidniveau van de te realiseren woningen op basis van het weg-

verkeerslawaai onder de voorkeurgrenswaarde ligt. Uit het onderzoek naar spoorweglawaai blijkt 

dat de realisatie van woningen mogelijk is als door de gemeente een hogere waarde van ten min-

ste 60 dB(A) wordt verleend. Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het project na afgif-

te van de hogere waarde. 

 

Er is geen sprake van nadelige effecten wat betreft geluid waardoor een MER zou moeten worden 

opgesteld. 

 

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

Voor het milieuaspect lucht is het noodzakelijk om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor 

de luchtkwaliteit als gevolg van de planologische mogelijkheden die dit projectvoornemen biedt.  

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet 

meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Voor woningbouwlocaties is 

een nibm-grens opgenomen van 1.500 woningen, bij minimaal één ontsluitingsweg. Het project 

maakt de bouw van drie woningen mogelijk, die worden ontsloten op de Beukenlaan. Het blijft 

daarmee ruimschoots onder de nibm-grens en kan daarmee als 'niet in betekenende mate' van in-

vloed op de luchtkwaliteit worden beschouwd. 

 

Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen voor het milieuaspect luchtkwaliteit 

door het voornemen. 

 

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

Milieuzonering zorgt voor voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) 

en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Onderzocht moet worden of 

de planologische mogelijkheden van dit project omliggende activiteiten hindert. 
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De onderhavige omgevingsvergunning met ruimtelijke motivering voorziet in het realiseren van 

drie woningen. In het projectgebied bevinden zich geen bedrijven maar in de nabijheid ervan wel. 

Het centrum, dat volgens de 'Beheersverordening Glimmen' is aangemerkt als gemengd gebied ligt 

op iets meer dan tweehonderd meter afstand. Op een afstand van ongeveer 125 meter afstand zijn 

bedrijven toegestaan op grond van de bestemming 'Bedrijf'. Voor beide bestemmingen geldt echter 

dat de hoogst toegestane milieucategorie milieucategorie 2 betreft. De grootste richtafstand 

volgens die milieucategorie betreft dertig meter. Omdat de projectlocatie op een grotere afstand 

ligt, vormen deze bestemmingen geen belemmering voor het onderhavige projectvoornemen. 

 

Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen voor dit aspect door het voornemen. 

 

9 .  W a t e r  

Ten behoeve van de beoordeling is het ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan het 

milieuaspect water. De planologische ontwikkeling leidt ertoe dat enige verharding wordt 

aangelegd in de vorm van paden en de woning. Hemelwater kan op die manier goed infiltreren in 

de bodem. Ook zullen er eventueel wadi’s worden aangelegd. 

 

Gelet op bovenstaande zijn belangrijke negatieve milieugevolgen op de waterhuishouding in de 

omgeving van het projectgebied niet aan de orde. 

 

5 .  C o n c l u s i e   

De gevolgen voor het projectgebied zijn in zekere zin onomkeerbaar, maar in vergelijking met de 

drempelwaarde van de activiteit van een relatief zeer geringe omvang. Wanneer er geen 

‘belangrijke nadelige gevolgen’ zijn voor het milieu is het in overstemming met de wetgeving en 

de geldende praktijk niet nodig om een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de 

m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Om bovenstaande reden is het doorlopen van een m.e.r.-

procedure niet nodig. 
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